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Abstrakt  

Bakalářská práce se zabývá řešením vybrané části stavebně technologické studie pro objekt 
bytového domu. Obsahem práce je především technologická studie realizace hlavních 
technologických etap s podrobnějším zaměřením na hrubou vrchní stavbu. Pro etapu hrubé 
vrchní stavby jsou vypracovány technologické postupy pro provádění zděných konstrukcí a 
montáž stropní konstrukce, časový a finanční plán, návrh strojní sestavy a návrh zařízení 
staveniště.  
  
Klí čová slova 
stavebně technologická studie, hrubá vrchní stavba, bytový dům, technologický postup, zděné 
konstrukce, stropní konstrukce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zařízení staveniště  
  
  
  
Abstract 
The bachelor`s thesis deals with the solution of selected technological study for construction 
of residential building. The main content of this work is the technological realization of the 
main technological stages with a detailed focus on gross upper structure. For the gross stage 
of the upper structure are developed technological processes for the implementation of 
masonry construction and installation of ceiling construction, time and financial plan, 
mechanization plan and design of site equipment.  
  
Keywords 

construction and technological study, gross upper structure, residential building, technological 
process, masonry construction, ceiling construction, safety and protection at work, site 
equipment  
… 
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Úvod 

Cílem práce je vypracování stavebně technologické studie bytového domu 

s konkrétním zaměřením na problematiku hrubé spodní stavby, hrubé vrchní stavby a 

dokončovacích prací hrubé vrchní stavby – střešní konstrukce a výplně okenních otvorů. 

Detailněji je dále rozebírána hrubá vrchní stavba. 
 

Bakalářská práce je založena na podkladech vytvořených čistě pro studijní účely. 

Jedná se o stavbu komplexu tří bytových domů a s nimi související vedlejší stavby jako 

inženýrské sítě, komunikace a parkovací plochy a parkové úpravy. 
 

Práce je složena z textové části, která se zabývá popisem staveniště, jeho zařízením, 

napojením na okolní komunikace a zajištěním potřebných zdrojů pro staveniště. Je 

vyhotoven plán bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti doplněný o vzory vedení 

záznamů. Jelikož je práce zaměřena na hrubou vrchní stavbu, jsou vyhotoveny 

technologické předpisy pro provádění svislých a vodorovných konstrukcí, kvalitativní 

požadavky na vodorovné a svislé konstrukce a návrh strojního zařízení. 
 

Výkresová část doplňuje textovou část, jsou zde schéma rozmístění zařízení 

staveniště, výkazy výměr, položkový rozpočet, časový plán hrubé vrchní stavby objektu a 

stavby celkově, postupy pro provádění svislých a vodorovných konstrukcí a dopravní 

vztahy. 
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1. Obecné informace 
 

1.1 Údaje o stavbě 
 

Název stavby:     výstavba komplexu bytových domů 
 

Místo stavby:     Písek 397 01, Budějovické Předměstí, Šobrova 
    k.ú. Písek 720755 
    parc.č. 1522/5 

 

Stavebník:    PRIMA Develop s.r.o. 
Velké náměstí 116/7, Písek 397 01 
IČO: 26027585, DIČ: CZ26027585 

    Kontaktní osoba: Ing. Jan Famfule 
  telefon: 605 423 584 
 

Projektant:     Zdeněk Brůžek 
Otakara Jeremiáše 2156 
Písek 397 01, Budějovické Předměstí 

 telefon: 737 568 685 
 

Zhotovitel:    PRIMA a.s. 
Raisova 1004/I, Strakonice 386 47 
IČO: 47239743, DIČ: CZ47239743 

    V zastoupení: Ing. Stanislav Bočánek 
  telefon: 779 460 523 
 

Předběžná cena stavby:  68,5 mil. Kč 
 

Základní časové předpoklady výstavby: 
 

Předpokládaná doba výstavby:  02/2014 – 04/2015 
Zahájení stavby:  02/2014 
Dokončení hrubé spodní stavby: 07/2014 
Dokončení hrubé horní stavby:  11/2014 

 Dokončení stavby:  04/2015 
 

1.2 Popis staveniště 
 

Pozemek se nachází v Písku v okrajové části města (Budějovické Předměstí) 
ve stávající zástavbě rodinných a bytových domů na parcele č. 1522/5. Celková 
plocha pozemku činí 6782,98 m2, zastavěná plocha pozemku činí 4376,68 m2, 
pozemek má rovinatý charakter (sklon ± 0,5%). Pro ukládání ornice bude využit 
sousední pozemek 1522/4.  

V současné době se na pozemku nenachází žádná stavba ani vzrostlá zeleň, 
pozemek je zatravněn a oplocen drátěným plotem (výška 1,8 m), který bude sloužit 
jako oplocení staveniště. 

Jedná se rovinatý pozemek, kde spodní vrstvy podloží tvoří rula a horní 
převážně hlinito-písčité zeminy. Hladina podzemní vody se nachází 5,3 m pod 
úrovní původního terénu. 

Napojení na inženýrské sítě je provedeno ze dvou sousedních ulic (Šobrova, 
Pažoutova). 

Pozemek je napojen na místní komunikace ze dvou stran, z ulice Šobrova, 
kde bude zřízen vjezd na staveniště a z ulice Pažoutova, kde bude zřízen výjezd ze 
staveniště. Komunikace jsou asfaltové, dvoupruhové o celkové šířce 9 m.  
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Členění stavby na objekty a technologická zařízení: 
Hlavní stavební objekty: 

SO 01 (A, B, C) – Bytový dům 
Přípojky: 

SO 02 (A, B, C) – Plyn 
SO 03 (A, B, C) – Voda 
SO 04 (A, B, C) – Elektřina 
SO 05 – Kanalizace 
SO 06 – Veřejné osvětlení 

Ostatní objekty: 
SO 07 – Dlažba 
SO 08 – Vozovka 
SO 09 – Zelené plochy 
SO 10 (A, B) – Sběrná místa (recyklovaný odpad) 
SO 11 (A, B, C) – Sběrná místa (komunální odpad) 
 

1.3 Základní koncepce zařízení staveniště 
 

Oplocení staveniště bude zajištěno stávajícím drátěným plotem o výšce 1,8 m 
po obvodu staveniště, plot bude upraven a doplněn o uzamykatelné brány o šířce 5 m 
na vjezdu (ulice Šobrova) a výjezdu (ulice Pažoutova) ze stavby, dále bude umístěna 
branka pro vstup pěších (ulice Šobrova) o šířce 1,2 m. Oplocení bude upraveno a po 
dobu výstavby kontrolováno zhotovitelem stavby a následně odstraněno před 
předáním stavby. 

Vjezd na stavbu a výjezd stejně jako jednosměrná staveništní komunikace o 
šířce 4 m bude zhotovena z betonového recyklátu o tloušťce vrstvy 150 mm. 
Recyklát bude pokládán postupně po zhotovení inženýrských sítí vedených přes 
staveništní cestu (cesta je vedena přes co nejméně těchto křížení). Součástí 
staveništní cesty budou i odstavné plochy zpevněné betonovým recyklátem pro stání 
osobních automobilů (plochy ZP4, ZP5 viz situace ZS). Plochy pro umístění 
staveništních buněk budou rovněž zpevněny betonovým recyklátem. 

U vjezdu a vstupu budou postaveny veškeré staveništní buňky - buňka 
stavbyvedoucího, mistrů, pracovníků (buňky B1 – B9), hygienické buňky (buňka 
SB1) a vrátnice (buňka V1), budou zde umístěny i dva uzamykatelné sklady pro 
nářadí a materiál (buňky S1 – S2). Dále budou na staveništi umístěna dvě mobilní 
WC. Bude zde umístěn i kontejner na komunální odpad (plocha ZP6). 

Staveništní přípojka vody bude napojena na vodovodní přípojku k objektu SO 
01 A. Přípojka bude napojena z vodoměrné šachty (SO 03 A). Staveništní přípojka 
elektřiny bude napojena do hlavní rozvodné skříně z přípojky pro stavbu. Napojení 
bude provedeno před napojením do objektu SO 01 A. Kanalizační přípojka staveniště 
bude napojena do přípojek jednotné kanalizace vedené od objektů do ulice 
Pažoutova, napojení bude do revizní šachty (šachta 1.1 objekt SO 01 A, napojení a 
vedení přípojek viz zařízení ZS). Pro čištění vozidel bude zhotovena odstavná plocha 
(plocha ZP 6) zde bude provedeno napojení vodovodu a kanalizace. Kanalizace bude 
napojena na ORL a následně do revizní šachty přípojky kanalizace. O zhotovení 
přípojek, údržbu a následné odstranění se postará zhotovitel stavby. Zaměření 
staveništních přípojek provede subdodavatel (GK Plavec-Michalec Geodetická 
kancelář s. r. o.). 

 

Tyto objekty budou využívány po celou dobu výstavby. Pro jednotlivé etapy 
budou využívány další specifické zařízení staveniště. 
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Etapa hrubé spodní stavby: 
 

Zemní práce: 
Sejmutá ornice, která bude následně použita k rekultivaci pozemku, bude 

dočasně skladována na sousedním pozemku 1522/4. Pozemek je oplocen 
drátěným plotem o výšce 1,8m. Vjezd a zároveň výjezd na pozemek je z ulice 
Šobrova. Na vjezdu na pozemek bude osazena uzamykatelná brána o šířce 5 m. 
Ornice bude skladována na severní straně pozemku po celé šířce do výšky 
maximálně 1,5 m. Přibližný objem skladované zeminy je 1300 m3. Zemina 
bude skladována ve vzdálenosti 1,5 m od plotu. 

Zemina z výkopu přípojek (stavby, staveniště) bude skladována vedle 
rýhy ve vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu, zemina bude následně použita 
k zásypu vedení. 
 

Základy: 
Budou zhotoveny odstavné plochy pro nákladní vozy podél staveništní 

cesty šířky 4 m, plochy pro stání autočerpadla mezi objekty SO 01 a plochy pro 
skladování materiálů (SP1, SP2, SP3). Plochy budou zhotoveny postupně pro 
každou budovu zvlášť podle postupu výstavby. Plochy budou zpevněny 
betonovým recyklátem. 

 

Etapa hrubé vrchní stavby: 
 

Pro umístění transportního sila na suché maltové směsi budou vytvořeny 
zpevněné plochy z betonového recyklátu (ZP1, ZP2, ZP3). Věžové jeřáby 
budou umístěny na stávajících zpevněných plochách mezi objekty SO 01 
vytvořených pro autočerpadlo. Pro skladování materiálu budou využity 
stávající zpevněné plochy (SP1, SP2, SP3). Pro stání nákladních vozidel bude 
sloužit stávající zpevněný odstavný pruh o šířce 4 m podél staveništní 
komunikace. 

U obou umístění věžových jeřábu budou zhotoveny vedlejší rozvodné 
skříně napojené na staveništní přípojku elektřiny. 

Věžové jeřáby budou na stavbě umístěny pouze po dobu hrubé vrchní 
stavby, odvezeny budou po dokončení střešních konstrukcí. 

 

Dokončovací práce: 
 

Pro dokončovací práce budou použity stávající plochy a transportní sila. 
Na pozemku bude možnost umístění dodatečných buněk subdodavatelů. Pro ně 
budou vyhrazeny zpevněné plochy z betonového recyklátu na severní straně 
staveništní cesty vedle stávajících buněk. 

 

2. Objekty zařízení staveniště 
 

2.1 Kanceláře, sociální zařízení 
 

Na staveništi bude umístěna 1 buňka pro stavbyvedoucího, 1 pro mistry, 2 
buňky spojené sloužící jako jednací místnost, 5 buněk určených pro pracovníky a 1 
buňka jako vrátnice. Buňky budou osazovány na podklad z betonového recyklátu tl. 
150 mm nebo v případě sestavování do patra budou kotveny ke konstrukci spodní 
buňky, umisťovány budou pomocí hydraulické ruky umístěné na návěsu. Po umístění 
jsou moduly napojeny k elektřině případně vodě a kanalizaci a jsou propojeny 
uzemňovacími propojkami.  

Schémata umístění a skladby buněk viz příloha č. 1. Všechny buňky jsou 
zapůjčené od dodavatele ZRUP Příbram a.s. Na stavbu bude zařízení dopraveno a 
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následně odstraněno dodavatelem, v průběhu stavby se o zařízení bude starat 
zhotovitel stavby. 

 

Buňka stavbyvedoucího a vrátnice: 
Obytný kontejnerový modul 03 – M1 o vnějších rozměrech 6058 x 2435 x 

2820 mm a vnitřních rozměrech 5858 x 2235 x 2500 mm, hmotnost modulu cca 2750 
kg. Nosná konstrukce je tvořena ocelovým rámem, svařeným z profilů tloušťky 3 a 4 
mm s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je 
opatřen antikorozním nátěrem. Na stavbě budou umístěny dvě tyto buňky. 

Konstrukce podlahy je z pozinkovaného plechu tl. 0,55 mm vsazeného do 
ocelového rámu, minerální vlna tloušťky 100 mm uložená mezi příčnými ocelovými 
výztuhami, PE – fólie (parotěsná zábrana), voděodolná dřevotřísková deska V 100, 
tloušťky 19 mm, PVC podlahová krytina tloušťky 1,4 mm. Nosnost (zatížení) 
podlahy 2,5 kN/m2. Konstrukce stěn je z lakovaného trapézového pozinkovaného 
plechu tloušťky 0,55 mm, minerální vlna tloušťky 80 mm uložená mezi příčnými 
ocelovými výztuhami, PE – fólie (parotěsná zábrana), sádrokartonová deska tl. 12,5 
mm vsazená do plastových profilů. U podlahy a stropu jsou osazeny okopové lišty. 
Konstrukce střechy je z nelakovaného pozinkovaného trapézového plechu tl. 0,8 mm, 
minerální vlny tloušťky 100 mm, PE – fólie (parotěsná zábrana) a jako podhled 
sádrokartonová deska tl. 12,5 mm vsazená do plastových profilů. Svod vody PVC 
trubkami v rohových sloupech. Nosnost (zatížení) 1,5 kN/m2. Vnitřní příčky jsou ze 
sádrokartonových desek tl. 12,5 mm, vsazené do plastových profilů. U podlahy a 
stropu jsou osazeny okopové lišty. Vnější dveře jsou ocelové z pozinkovaného 
plechu, tepelně izolované 800 x 1970 mm, opatřené kováním klika/klika a zámkovou 
vložkou FAB, dveře jsou opatřeny pozinkovanou mříží 900 x 2000 mm. Vnitřní 
dveře jsou dřevěné plné o rozměrech 800 x 1970 mm a 600 x 1970 mm. Okna 
jsou plastová, s izotermickým sklem U = 1,0 W/m2K, jednokřídlová, otevíravá o 
rozměrech 1180 x 1180 mm a 500 x 600 mm, okna jsou opatřena pozinkovanou 
mříží. Součinitel tepelné vodivosti stěn je 0,04 W/mK. 

Buňka je vybavena 4 zásuvkami 240 V (jedna pro topení) v hlavní místnosti a 
1 v sanitární místnosti pro napojení ohřívače vody. Na stropě jsou umístěny 2 svítidla 
zářivková 2 x 36 W s krytem. Předsíň a sanitární místnost jsou osvětleny žárovkou 
60 W. Vytápění je zajištěno závěsným stěnovým elektrickým konvektorem 2000 W 
s vestavěným termostatem. Větrání je zajištěno okny. Voda v sanitární místnosti je 
ohřívána elektrickým ohřívačem na 5 l / 2 kW. Sanitární místnost je dále doplněna o 
toaletu a umyvadlo. 

Elektřina je do buňky přivedena kabelovou přívodkou a zásuvkou CEE 5x32A 
instalovanou v zapuštěné plastové krabici ve stěně. Voda je napojena na přípojku 
umístěnou ve stěně ø 3/4”. Kanalizace je napojena na potrubí ø 100 mm. 

 

 
Obr. 2.1.1 Půdorys obytné buňky 03 – M1(buňka stavbyvedoucího, vrátnice) 
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Buňka mistrů: 
Obytný kontejnerový modul 105 – M1 o vnějších rozměrech 6058 x 3000 x 

2820 mm a vnitřních rozměrech 5858 x 2800 x 2500 mm, hmotnost modulu cca 2750 
kg. Nosná konstrukce je tvořena ocelovým rámem, svařeným z profilů tloušťky 3 a 4 
mm s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je 
opatřen antikorozním nátěrem. Na stavbě bude umístěna jedna tato buňka. 

Konstrukce podlahy, stěn, střechy jsou totožné s modulem 03 – M1 (buňka 
stavbyvedoucího), součinitel tepelné vodivosti stěn je 0,04 W/mK. Vnější dveře jsou 
ocelové z pozinkovaného plechu, tepelně izolované 875 x 2000 mm, opatřené 
kováním klika/klika a zámkovou vložkou FAB, dveře jsou opatřeny pozinkovanou 
mříží 900 x 2000 mm. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné o rozměrech 800 x 1970 mm 
a 600 x 1970 mm. Okno v sanitární místnosti je jednokřídlové, otevíravé o 
rozměrech 500 x 600 mm, okno v hlavní místnosti je dvoukřídlové, otevíravé o 
rozměrech 1980 x 1180 mm, okna jsou plastová s izotermickým sklem U = 1,0 
W/m2K opatřena pozinkovanou mříží. 

Buňka je vybavena 4 zásuvkami 240 V (jedna pro topení) a 1 v sanitární 
místnosti pro napojení ohřívače vody. Na stropě jsou umístěny 2 svítidla zářivková 2 
x 36 W s krytem. Předsíň a sanitární místnost jsou osvětleny žárovkou 60 W. 
Vytápění je zajištěno závěsným stěnovým elektrickým konvektorem 2000 W 
s vestavěným termostatem. Větrání je zajištěno okny. Voda v sanitární místnosti je 
ohřívána elektrickým ohřívačem na 5 l / 2 kW. Sanitární místnost je dále doplněna o 
toaletu a umyvadlo. 

Elektřina je do buňky přivedena kabelovou přívodkou a zásuvkou CEE 5x32A 
instalovanou v zapuštěné plastové krabici ve stěně. Voda je napojena na přípojku 
umístěnou ve stěně ø 3/4”. Kanalizace je napojena na potrubí ø 100 mm. 

 
Obr. 2.1.2 Půdorys obytné buňky 105 – M1 (buňka mistrů) 

 

Jednací místnost: 
Kontejnerová sestava 01 – M2 složená ze dvou kontejnerů každý o vnějších 

rozměrech 6058 x 2435 x 2820 mm a vnitřních rozměrech 5858 x 2335 x 2500 mm, 
hmotnost 1 modulu cca 2250 kg. Nosná konstrukce je tvořena ocelovým rámem, 
svařeným z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory pro 
manipulaci. Ocelový rám je opatřen antikorozním nátěrem. Buňky jsou z jedné 
strany zcela otevřené. Na stavbě bude umístěna jedna tato soustava buněk. 
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Konstrukce podlahy, stěn, střechy a dveře jsou totožné s modulem 03 – M1 
(buňka stavbyvedoucího), součinitel tepelné vodivosti stěn je 0,04 W/mK. Jsou zde 2 
okna plastová, s izotermickým sklem U = 1,0 W/m2K, jednokřídlová, otevíravá o 
rozměrech 1180 x 1180 mm, okna jsou opatřena pozinkovanou mříží. 

Sestava je vybavena 6 zásuvkami 240 V z toho 2 jsou určené pro připojení 
topení. Na stropě jsou umístěny 4 svítidla zářivková 2 x 36 W s krytem. Vytápění je 
zajištěno 2 závěsnými stěnovými elektrickými konvektory 2000 W s vestavěným 
termostatem. Větrání je zajištěno okny. 

Elektřina je do buňky přivedena kabelovou přívodkou a zásuvkou CEE 5x32A 
instalovanou v zapuštěné plastové krabici ve stěně. 

  
Obr. 2.1.3 Půdorys obytné buňky 01 – M2 (jednací místnost) 

 

Buňky pro pracovníky: 
Obytný kontejnerový modul 01 – M1 o vnějších rozměrech 6058 x 2435 x 

2820 mm a vnitřních rozměrech 5858 x 2235 x 2500 mm, hmotnost modulu cca 2500 
kg. Nosná konstrukce je tvořena ocelovým rámem, svařeným z profilů tloušťky 3 a 4 
mm s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je 
opatřen antikorozním nátěrem. Na stavbě budou umístěny 4 tyto buňky (jedna ve 
spodním patře, 3 v druhém patře). 

Konstrukce podlahy, stěn, střechy a dveře jsou totožné s modulem 03 – M1 
(buňka stavbyvedoucího), součinitel tepelné vodivosti stěn je 0,04 W/mK. 1 okno 
plastové, s izotermickým sklem U = 1,0 W/m2K, jednokřídlové, otevíravé o 
rozměrech 1180 x 1180 mm opatřena pozinkovanou mříží (pouze buňka v prvním 
podlaží). 

Buňka je vybavena 4 zásuvkami 240 V z toho jedna určená pro topení. Na 
stropě jsou umístěny 2 svítidla zářivková 2 x 36 W s krytem. Vytápění je zajištěno 
závěsným stěnovým elektrickým konvektorem 2000 W s vestavěným termostatem. 
Větrání je zajištěno okny. 

Elektřina je do buňky přivedena kabelovou přívodkou a zásuvkou CEE 5x32A 
instalovanou v zapuštěné plastové krabici ve stěně. 
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Obr. 2.1.4 Půdorys obytné buňky 01 – M1 (buňka pracovníků 4ks) 

 

Obytný kontejnerový modul 101 – M1 o vnějších rozměrech 6058 x 3000 x 
2820 mm a vnitřních rozměrech 5858 x 2800 x 2500 mm, hmotnost modulu cca 2750 
kg. Nosná konstrukce je tvořena ocelovým rámem, svařeným z profilů tloušťky 3 a 4 
mm s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je 
opatřen antikorozním nátěrem. Na stavbě bude umístěna 1 tato buňka (ve druhém 
patře). 

Konstrukce podlahy, stěn a střechy jsou totožné s modulem 01 – M1 (buňka 
pracovníků), součinitel tepelné vodivosti stěn je 0,04 W/mK. Vnější dveře jsou 
ocelové z pozinkovaného plechu, tepelně izolované 875 x 2000 mm, opatřené 
kováním klika/klika a zámkovou vložkou FAB. 1 okno plastové, s izotermickým 
sklem U = 1,0 W/m2K, dvoukřídlové, otevíravé o rozměrech 1980 x 1180 mm. 

Buňka je vybavena 4 zásuvkami 240 V z toho jedna určená pro topení. Na 
stropě jsou umístěny 2 svítidla zářivková 2 x 36 W s krytem. Vytápění je zajištěno 
závěsným stěnovým elektrickým konvektorem 2000 W s vestavěným termostatem. 
Větrání je zajištěno okny. 

Elektřina je do buňky přivedena kabelovou přívodkou a zásuvkou CEE 5x32A 
instalovanou v zapuštěné plastové krabici ve stěně. 

 

 

Obr. 2.1.5 Půdorys obytné buňky 101 – M1 (buňka pracovníků 1ks) 
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2.2 Hygienická zařízení 
 

Schémata umístění a skladby buněk viz příloha. Hygienická buňka je 
zapůjčené od dodavatele ZRUP Příbram a.s., mobilní WC je zapůjčeno od firmy TOI 
TOI sanitární systémy s.r.o. Na stavbu bude zařízení dopraveno a následně 
odstraněno dodavatelem, v průběhu stavby se o zařízení bude starat zhotovitel 
stavby, o mobilní WC se bude průběžně starat dodavatel. 

 

Hygienická buňka: 
Hygienický kontejnerový modul 107SOC o vnějších rozměrech 6058 x 3000 x 

2820 mm a vnitřních rozměrech 5858 x 2800 x 2500 mm, hmotnost modulu cca 3000 
kg. Nosná konstrukce je tvořena ocelovým rámem, svařeným z profilů tloušťky 3 a 4 
mm s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je 
opatřen antikorozním nátěrem. Na stavbě bude umístěna jedna tato buňka. 

Konstrukce podlahy, stěn, střechy a dveře jsou totožné s modulem 03 – M1 
(buňka stavbyvedoucího), sádrokartonové příčky jsou u této buňky impregnovány a 
opatřeny keramickými obklady a dlažbou. Součinitel tepelné vodivosti stěn je 0,04 
W/mK. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné o rozměrech 800 x 1970 mm a 600 x 2050 
mm. 2 okna plastová, s izotermickým sklem U = 1,0 W/m2K, jednokřídlové, 
otevíravé o rozměrech 500 x 600 mm. 

Buňka je vybavena 7 zásuvkami 240 V (jedna pro ohřev vody, dvě pro 
připojení topení). Na stropě jsou umístěny 2 svítidla zářivková 1 x 36 W a 1 svítidlo 
2 x 36 W s krytem. Vytápění je zajištěno dvěma závěsnými stěnovými elektrickými 
konvektory každý 1000 W s vestavěným termostatem. Ohřev vody je zajištěn 
boilerem na 200 l. Větrání je zajištěno okny. Sociální buňka je dále doplněna o 2 
pisoáry, 2 toalety, 4 umyvadla a 2 sprchové kouty. 

Elektřina je do buňky přivedena kabelovou přívodkou a zásuvkou CEE 5x32A 
instalovanou v zapuštěné plastové krabici ve stěně. Voda je napojena na přípojku 
umístěnou ve stěně ø 3/4”. Kanalizace je napojena na potrubí ø 100 mm. 

  
Obr. 2.2.1 Půdorys hygienické buňky 107SOC 

 

Mobilní WC: 
Na stavbě budou umístěna dvě mobilní WC TOI TOI FLUSH (umístění viz 

situace ZS). Vnější rozměry toalety 1200 x 1200 x 2350 mm, hmotnost toalety 110 
kg, objem nádrže 250 l. Toaleta je dovybavena umývátkem a osvětlením. 
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2.3 Staveništní přípojky 
 

Staveništní přípojky budou vybudovány a následně odstraněny zhotovitelem. 
Po dobu stavby budou přípojky zhotovitelem udržovány v nezávadném stavu. Při 
předání staveništních přípojek bude provedena kontrola funkčnosti a nezávadnosti.  
 

Voda: 
Staveništní přípojka vody bude napojena na zhotovovanou vodovodní přípojku 

k objektu SO 01 A z ulice Pažoutova. Napojení bude provedeno z přípojky do 
vodoměrné šachty. Za napojením bude osazen vodoměr. Odtud bude voda rozvedena 
po stavbě co nejkratší cestou a přes co nejméně křížení se staveništními 
komunikacemi a skladovacími prostory. Potrubí bude plastové SDR 11 PE 100, 
průměr DN 40 vedené v hloubce 0,5 m, v místech křížení se staveništním cestami, 
stáním pro automobily a skladovacími plochami bude potrubí vkládáno do 
ochranného potrubí průměru DN 75. 

 

Elektřina: 
Staveništní přípojka elektřiny bude napojena na zhotovovanou přípojku 

k objektům SO 01 z ulice Šobrova. Napojení bude provedeno před odbočkou 
přípojky k objektu SO 01 A. Za připojením bude osazen hlavní staveništní rozvaděč 
(vedle skladovací plochy SP1), ten bude uzemněn.  Odtud bude vedení rozvedeno po 
stavbě co nejkratší cestou a přes co nejméně křížení se staveništními komunikacemi 
a skladovacími prostory. Rozvody budou vedené v ochranné hadici v hloubce 0,5 m. 
V místech stání jeřábů a uvnitř každého z objektů (v 1NP u vstupu) budou dále 
zřízeny vedlejší rozvaděče staveniště, budou uzemněny. 

 

Kanalizace: 
Staveništní přípojka kanalizace bude napojena na zhotovovanou kanalizační 

přípojku od objektu SO 01 A napojenou do stávající jednotné kanalizační sítě města 
v ulici Pažoutova. Napojení bude provedeno do revizní šachty (SO 01 A šachta 1.1) 
v hloubce 1,55 m pod upraveným terénem.  Potrubí bude plastové PVC DN 150 
vedené ke staveništním buňkám, kde je napojeno na přípojku o průměru DN 100. 
Potrubí je uloženo min. 0,5 m hluboko, sklon potrubí min. 2%. Při prostupu přes 
staveništní komunikace a skládky bude vedení překryto ocelovými deskami tl. 
minimálně 5 mm s přesahem minimálně 500 mm za okraj rýhy. 

U plochy pro čištění vozidel bude zhotovena vpust do odlučovače ropných 
látek (ORL), ten bude zhotoven z montovaných prvků osazený vedle revizní šachty 
(šachta 4) kanalizační přípojky objektů, na kterou bude napojen plastovým  PVC 
potrubím o DN 150. Napojení na revizní šachtu je provedeno v hloubce 2,35 m pod 
upraveným terénem, sklon potrubí min. 2 %. 

 

2.4 Volné skládky 
 

Pro skladování materiálu budou zhotoveny volné skládky, ty budou zpevněny 
betonovým recyklátem o tloušťce 150 mm. Skladovací plochy SP1, SP2, SP3 (pro 
každý objekt určena jedna) o rozměrech min. 17,6 x 5 m jsou určeny ke skladování 
palet se zdícími prvky, izolací, prvků bednění, výztuže (plocha bude současně sloužit 
pro svazování armokošů) a dalších materiálů. Palety se nesmějí skladovat na sebe, 
mezi paletami budou vynechány mezery 250 mm pro manipulaci a průchozí šířky 
650 mm. Keramické prvky, tepelné izolace a dřevěné prvky bednění nesmí být 
vystaveny dešti ani uloženy ve vodě, budou obaleny fólií (od dodavatele případně 
přikryty plachtou. Výztuže budou skladovány na dřevěných podkladcích 80 x 80 mm 
odděleně a označeny podle druhu, výztuže nesmí být položeny ve vodě. 
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Zpevněné plochy ZP1, ZP2, ZP3 zpevněné betonovým recyklátem o tloušťce 
150 mm a rozměrech min. 3 x 3 m, pro každý objekt je určena jedna plocha. Na 
ploše bude umístěno stacionární silo na suché maltové směsi s kontinuální 
míchačkou. 

 

2.5 Uzamykatelné sklady 
 

Pro nářadí, menší strojní zařízení a materiály bude na stavbě umístěna sestava 
dvou uzamykatelných buněk. Sklady budou zapůjčeny od firmy ZRUP Příbram a.s. 
Na stavbu bude zařízení dopraveno a následně odstraněno dodavatelem, v průběhu 
stavby se o zařízení bude starat zhotovitel stavby. 

Kontejnerová sestava 101 – MS složená ze dvou kontejnerů každý o vnějších 
rozměrech 6055 x 2435 x 2820 mm, hmotnost 1 modulu cca 1750 kg. Konstrukce je 
celoocelová svařená z ohýbaných profilů tloušťky 3 a 4 mm v rozích kontejneru jsou 
svařované rohové kostky z plechu tloušťky 4 a 6 mm, ve kterých jsou vypáleny 
otvory pro manipulaci. Ocelový rám je opatřen antikorozním nátěrem. Buňky jsou 
z jedné strany zcela otevřené. Na stavbě bude umístěna jedna tato soustava buněk. 

Stěny jsou tvořeny lakovaným trapézovým plechem tloušťky 1,5 mm, který je 
pevně přivařen do ocelového rámu kontejneru. Strop je tvořen hladkým lakovaným 
plechem tloušťky 2 mm, který je přivařen na vyspádované ocelové střešní nosníky. 
Podlaha je vyztužena podlahovými ocelovými nosníky a je krytá lakovaným 
rýhovaným ocelovým plechem tloušťky 3 mm odolným proti skluzu. 

Ocelová vrata jsou umístěna na podélné straně skladového kontejneru, 
dvoukřídlá o rozměrech 2300 x 2350 mm s tyčovým zavíráním a gumovým těsněním 
proti zatékání vody.  

 

2.6 Oplocení 
 

Oplocení pozemku je zajištěno stávajícím drátěným plotem o výšce 1,8 m, ten 
bude upraven a doplněn dvěma dvoukřídlími otvíravými branami pro vjezd a výjezd 
ze stavby o šířce bran 5 m, jedna na ulici Šobrova a druhá na ulici Pažoutova, výška 
osazených bran a upraveného plotu bude 1,8 m, délka upraveného plotu je 10 m, 
délka původního plotu je 350,6 m a po úpravě 332,7 m. Dále bude do stávajícího 
plotu osazena jednokřídlová branka pro vstup pěších o šířce 1,2 m na ulici Šobrova. 
Třetí brána šířky 5 m pro vjezd/výjezd bude osazena na sousedním pozemku (rovněž 
oploceném) pro přístup sklápěčů s ornicí na ulici Šobrova. 

U vjezdu i výjezdu budou umístěny značky zákazu vjezdu vozidlům bez 
povolení a zákaz průchodu pěších osob, jak na staveniště, tak na sousední pozemek 
s deponií. Dále bude u vjezdu umístěna cedule s maximální povolenou rychlostí. U 
branky pro vstup pěších bude umístěna cedule zákazu vstupu nepovolaným osobám. 
Bude zde umístěn zvonek spojený s vrátnicí. 

Na silnicích, na které se napojuje staveništní cesta bude umístěno dopravní 
značení pro upozornění na zvýšený pohyb stavební techniky. 

 

2.7 Staveništní komunikace, odstavné plochy 
 

Staveništní komunikace bude jednopruhová, jednosměrná. Vjezd z ulice 
Šobrova a výjezd na ulici Pažoutova. Komunikace bude vytvořena z betonového 
recyklátu, ten bude dovezen z Českých Budějovic pomocí sklápěčů s přívěsy od 
firmy LUMOS s.r.o. Recyklát bude ukládán o tloušťce minimálně 150 mm a zpevněn 
pomocí pojezdu těžkých strojů, případně pomocí nástavce minirýpadla. Celková 
délka staveništní cesty (měřená po ose) je 131 m, šířka cesty jsou 4 m, oblouky jsou 
dimenzovány pro nejrozměrnější vozidla (tahač s návěsem, tahač s jeřábem na 



 
 

19 
 

podvozku) která budou cestu užívat, poloměr oblouků je 16 m (případně 18 m). 
Cesta je vedena místem, kde je vedeno nejméně inženýrských sítí, zároveň je vedena 
místy, kde budou v budoucnu umístěna parkoviště. 

Podél staveništní cesty bude navazovat odstavná plocha (blíže k objektům SO 
01) pro nákladní vozidla dovážející materiál na stavbu. Šířka plochy je 4 m a délka 
105 m (měřeno na styku se staveništní cestou). Plocha bude vytvořena z betonového 
recyklátu o tloušťce minimálně 150 mm a zpevněn pomocí pojezdu těžkých strojů, 
případně pomocí nástavce minirýpadla. 

Na odstavnou plochu (staveništní cestu) je napojena odstavná plocha. Ta bude 
sloužit během etapy hrubé spodní stavby ke stání autočerpadla a příjezdu a stání 
autodomíchávačů, během etapy hrubé vrchní stavby bude sloužit k umístění a stání 
věžových jeřábů. Šířka plochy je 7,5 m (navrženo pro zajištěné autočerpadlo – 7 m), 
délka plochy je 25 m (navrženo pro stání autočerpadla a autodomíchávače – 10 + 9 
m), poloměr oblouků pro vjezd je 12 m na straně pro příjezd a 16 m na straně pro 
odjezd (měřeno od rozhraní cesty a odstavného pruhu, navrženo pro příjezd 
autočerpadla a příjezd/odjezd tahače s jeřábem). Plocha bude vytvořena 
z betonového recyklátu o tloušťce minimálně 150 mm a zpevněn pomocí pojezdu 
těžkých strojů, případně pomocí nástavce minirýpadla. Před umístěním jeřábu bude 
plocha zpevněna o další vrstvu tl. 150 mm recyklátu. 

Odstavná plocha u výjezdu ze staveniště (plocha ZP6) bude sloužit k čištění 
vozidel před odjezdem. Plocha bude zpevněna betonovým recyklátem o tl. 150 mm, 
plocha šířky 4 m. Na odstavnou plochu bude zavedena voda pro čištění a bude zde 
zhotovena vpust napojená na ORL a následně kanalizaci. 

 

2.8 Parkoviště 
 

Pro účely parkování pracovníků a návštěvníků budou zhotoveny dvě zpevněné 
plochy (ZP4, ZP5), vjezd na plochy bude ze staveništní cesty. Plocha ZP4 je 
navržena pro kolmé stání 4 osobních automobilů, délka plochy 7 m, šířka 10,5 m. 
Plocha ZP5 je navržena pro podélné stání minimálně 5 osobních automobilů (lze 
prodloužit dle potřeby, až 15 míst), délka plochy 33 m, šířka 3 m. Plocha bude 
vytvořena z betonového recyklátu o tloušťce minimálně 150 mm a zpevněn pomocí 
pojezdu těžkých strojů, případně pomocí nástavce minirýpadla. Recyklát bude 
dovezen z Českých Budějovic pomocí sklápěčů s přívěsy od firmy LUMOS s.r.o. 

 

3. Nasazení montážních strojů 
 

Druhy nasazených strojů, jejich parametry, způsoby využití a časy nasazení strojů 
jsou uvedeny v kapitole 5 Návrh strojní sestavy a v příloze č. 9. 

 

4. Zdroje pro stavbu 
 

4.1 El. energie pro staveništní provoz 
 

Výpočet příkonu pro staveniště: 
 

P = 1,1 x [(β1 x P1 + β2 x P2 + β3 x P3)
2]0,5  [kW] 

 

P – zdánlivý příkon [kW] 
1,1 – součinitel rezervy pro nepředvídatelné zvýšení příkonu (10%) 
P1 – výkon elektromotorů na staveništi [kW] 
P2 – výkon osvětlení vnitřních prostor [kW] 
P3 – výkon osvětlení vnějších prostor [kW] 
β1 – součinitel náročnosti elektromotorů 0,25 
β2 – součinitel náročnosti vnitřního osvětlení 0,7 
β3 – součinitel náročnosti vnitřního osvětlení 0,9 
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P1 – elektromotory na staveništi 
přístroj příkon [kW] počet kusů příkon celkem [kW] 

kont. míchačka 5,5 3 16,5 
vrtačka (příklep) 0,65 5 3,25 
vrtací kladiva 0,55 3 1,65 
bruska (úhlová) 1,1 2 2,2 
vibrátor (ponorný) 2,3 4 9,2 
pila (listová) 0,72 3 2,16 
jeřáb 21,4 2 42,8 
vytápění buněk 2 11 22 
ohřev vody buněk 2 6 12 
vybavení kanceláří 0,5 15 7,5 
Příkon celkem: 119,25 kW 

P2 – osvětlení vnitřních prostor 
prostory příkon [kW/m2] plocha [m2] příkon celkem [kW] 

osvětlení pracoviště 0,02 165 3,63 
osvětlení kanceláří 0,006 2269 13,62 
Příkon celkem: 17,25 kW 

P3 – osvětlení vnějších prostor 
prostory příkon [kW/m2] plocha [m2] příkon celkem [kW] 

staveništní cesty 0,01 341 3,41 
Příkon celkem: 3,41 kW 

 

P = 1,1 x [(β1 x P1 + β2 x P2 + β3 x P3)
2]0,5 = 

P = 1,1 x [(0,25 x 119,25 + 0,7 x 17,25 + 0,9 x 3,41)2]0,5 = 
P = 49,5 kW 
 

Zajištění staveniště elektrickou energií: 
Rozvody elektrické energie budou prováděny od osazené hlavní rozvodné 

skříně staveniště. Skříň bude uzamykatelná. Návrh bude proveden dodavatelem el. 
energie. 

 

4.2 Potřeba vody pro staveništní provoz 
 

Výpočet potřeby vody pro staveniště: 
 

Qn = Σ (Pn x kn) / (t x 3600)  [l/s] 
 

Qn – spotřeba vody 
Pn – spotřeba vody v l/den (směna 8 h) 
kn – koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu 
t – doba odběru 

 
 

P1 – Voda pro přípravu stavebních hmot, k1 = 1,6 
činnost spotřeba počet jednotek/směna počet jednotek celkem 

voda pro zdění 200 l/m3 10 m3 2000 l 

voda pro stropy 10 l/m2 85 m2 850 l 

voda pro zemní práce 12 l/m3 875 m3 10500 l 
Celkem (na směnu – 8h): 13350 l 

P2 – Voda pro dopravní prostředky, k2 = 2,0 
činnost spotřeba/vozidlo/směnu počet vozidel/směna počet jednotek celkem 

zemní práce 300 l 2 600 l 

základy 300 l 8 2400 l 

zdění 300 l 2 600 l 

stropy 300 l 4 1200 l 

Celkem (na směnu – 8h): 4800 l 
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P3 – Voda pro hygienické účely, k3 = 2,7 
činnost spotřeba/osoba/směnu počet osob/směna počet jednotek celkem 

zemní práce 45 l 15 675 l 

základy 45 l 10 450 l 

zdění 45 l 8 360 l 

stropy 45 l 8 360 l 

Celkem (na směnu – 8h): 1845 l 
 

Qn = Σ (Pn x kn) / (t x 3600) = (13350x1,6+4800x2+1845x2,7) / (8x3600) =  

Qn = 1,25 l/s => DN 32 – návrh DN 40 
 

Zajištění vody pro staveniště: 
 

Staveništní přívod vody je zajištěn z jednoho zdroje (viz popis přípojky výše 
bod 2.3). Přípojka o průměru DN 40, rychlost vody v potrubí 1 m/s. 

 

Zajištění vody pro požární účely: 
 

Voda pro požární účely bude v případě nutnosti zajištěna ze dvou blízkých 
požárních hydrantů na sousedních pozemcích 2548 a 1478/8. Vzdálenost od hydrantů 
je k nejvzdálenější budově 200 m (hydrant 1478/8) a 137 m (hydrant 2548) vzdušnou 
čarou. 

 

5. Řešení dopravních tras 
 

Dopravní trasy jsou blíže znázorněny a rozepsány v příloze ve výkresech situací 
širších V12 a bližších vztahů V13. 

 

Trasa Písek – Strakonice: 
Trasa spojuje místo stavby s hlavní centrálou a skladem zhotovitele stavby 

PRIMA a.s. Ze skladu budou na stavbu dováženy materiály (izolace, dřevěné bednění a 
jiný drobný materiál) a strojní zařízení (kontinuální míchačky, bádie, stacionární 
sila,…). Na trase se budou pohybovat nákladní automobily, případně osobní 
automobily. 

Délka trasy 28 km. Trasa je vedená po silnicích I. třídy č. 20 a č. 4, cesty jsou 
navrženy pro provoz kamionové dopravy. Po trase nebude probíhat provoz nadměrných 
nákladů. 

 

 

Obr. 5.1 Trasa Písek – Strakonice 28 km 
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Trasa Písek – Dolní Bukovsko: 
Trasa spojuje místo stavby s hlavním skladem dodavatele zdících HELUZ 

cihlářský průmysl v.o.s. Ze skladu budou na stavbu dováženy zdící materiály (tvárnice, 
suché maltové směsi, překlady,…). Na trase se budou pohybovat nákladní automobily. 

Délka trasy 43 km. Trasa je vedená po silnicích I. třídy č. 20 a II. třídy č. 159 a č. 
147, cesty jsou navrženy pro provoz nákladní automobilové dopravy. Po trase nebude 
probíhat provoz nadměrných nákladů. 

Stropní panely budou dopravovány jinou trasou určenou pro kamionovou 
dopravu, ta bude zároveň sloužit jako alternativní trasa za tuto. 

 

 

Obr. 5.2 Trasa Písek – Dolní Bukovsko 43 km – pro zdící prvky 
 

Trasa Písek – Tábor – Dolní Bukovsko: 
Trasa spojuje místo stavby s hlavním skladem dodavatele zdících HELUZ 

cihlářský průmysl v.o.s. Ze skladu budou na stavbu dováženy keramické stropní panely. 
Na trase se budou pohybovat tahače s návěsem, případně nákladní automobily. 

Délka trasy 84 km. Trasa je vedená po silnicích I. třídy č. 29, č. 19 a č. 3, po 
silnici II. třídy č. 147 a po dálnici D3, cesty jsou navrženy pro provoz nákladní 
automobilové dopravy a kamionové dopravy. Po trase nebude probíhat provoz 
nadměrných nákladů. 

Trasa slouží prioritně pro dovoz stropních panelů tahači s návěsy, zároveň bude 
trasa sloužit jako alternativní trasa pro dovoz zdících prvků. 
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Obr. 5.3 Trasa Písek – Tábor – Dolní Bukovsko 84 km – pro stropní panely 
 

Trasa Písek – Želeč: 
Trasa spojuje místo stavby s hlavním skladem dodavatele ocelových výztuží Feks 

a.s. Ze skladu budou na stavbu dováženy ocelové výztuže (i s ohyby) ve formě svazků. 
Na trase se budou pohybovat nákladní automobily. 

Délka trasy 52 km. Trasa je vedená po silnicích I. třídy č. 20, II. třídy č. 159 a č. 
137 a III. třídy č. 1358 a č. 1359, cesty jsou navrženy pro provoz nákladní automobilové 
dopravy. Po trase nebude probíhat provoz nadměrných nákladů. 

 

 
Obr. 5.4 Trasa Písek – Želeč 52 km 

 

Trasa Písek – České Budějovice: 
Trasa spojuje místo stavby s hlavním skladem dodavatele betonového recyklátu 

LUMOS s.r.o. Na trase se budou pohybovat nákladní automobily (sklápěče) s přívěsy. 
Délka trasy 51 km. Trasa je vedená po silnicích I. třídy č. 20, cesty jsou navrženy 

pro provoz nákladní automobilové a kamionové dopravy. Po trase nebude probíhat 
provoz nadměrných nákladů. 
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Obr. 5.5 Trasa Písek – České Budějovice 51 km 

 

Trasa Písek – Příbram: 
Trasa spojuje místo stavby s hlavním skladem dodavatele stavebních buněk ZRUP 

Příbram a.s. Na trase se budou pohybovat tahače s návěsy. 
Délka trasy 53 km. Trasa je vedená po silnicích I. třídy č. 20 a č. 4 a po dálnici 

R4, cesty jsou navrženy pro provoz nákladní automobilové a kamionové dopravy. Po 
trase nebude probíhat provoz nadměrných nákladů. 

 

 
Obr. 5.6 Trasa Písek – Příbram 53 km 
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Trasa Písek – Tábor: 
Trasa spojuje místo stavby s dodavatelem strojního zařízení Liebherr – Stavební 

stroje CZ s.r.o. Na trase se budou pohybovat tahače s návěsy (dovoz dozeru, rýpadlo-
nakladačů, jeřábu,…). 

Délka trasy 47 km. Trasa je vedená po silnicích I. třídy č. 29 a č. 19, cesty jsou 
navrženy pro provoz nákladní automobilové a kamionové dopravy. Po trase nebude 
probíhat provoz nadměrných nákladů. 

 

 
Obr. 5.7 Trasa Písek – Tábor 47 km 

 

Trasa dopravy ornice: 
Trasa spojuje místo stavby s vedlejším pozemkem 1522/4. Na trase se budou 

pohybovat nákladní automobily (sklápěče, případně rýpadlo-nakladače). 
Délka trasy 1 km. Trasa je vedená po silnici I. třídy č. 29 a ulicí Pažoutova, cesty 

jsou navrženy pro provoz nákladní automobilové dopravy. 
 

 
Obr. 5.8 Trasa dopravy ornice 1 km 

 

Trasa dopravy betonové směsi: 
Trasa spojuje místo stavby s betonárkou dodavatele směsi BETON Písek s.r.o. Na 

trase se budou pohybovat nákladní automobily (autodomíchávače). 
Délka trasy 3,8 km. Trasa je vedená po silnicích I. třídy č. 20 a č. 29 a III. třídy 

(ulice Na Rozhledně), cesty jsou navrženy pro provoz nákladní automobilové dopravy. 
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Obr. 5.9 Trasa dopravy betonové směsi 3,8 km 

 

6. Likvidace zařízení staveniště 
 

Zařízení staveniště (obytné buňky, uzamykatelné sklady) budou před začátkem 
venkovních pozemkových úprav (zelené plochy, dlažby, cesty) odvezeny zpět do skladu 
dodavatele tahači s návěsy vybavenými hydraulickou rukou. 

Staveništní přípojky budou odstraněny zhotovitelem stavby před začátkem 
venkovních pozemkových úprav (zelené plochy, dlažby, cesty). Přípojky a kanalizační 
vedení budou uvedeny do původního stavu. Rýhy pro vedení budou zasypány a 
zhutněny. 

Zpevněné plochy a staveništní cesty budou odstraněny, recyklát bude přemístěn 
do míst, kde budou v budoucnu vytvořena parkovací místa a cesty. Recyklát bude 
zhutněn pojezdem těžkých strojů případně nástavcem minirýpadla. Recyklát může být 
použit pro zásyp rýh po vedení staveništních přípojek. Plochy mohou být odstraňovány 
postupně po dokončení hrubé vrchní stavby a odvezení zařízení staveniště (jeřáby, 
stacionární sila). 

Oplocení staveniště, branky a brány budou odstraněny, oplocení bude ponecháno 
na jižní straně pozemku, sousedící s pozemkem 1522/4, na tomto pozemku bude 
zároveň ponechána uzamykatelná brána pro vjezd.  

 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je podrobněji rozebrána kapitole 6 
Bezpečnostní opatření na stavbě. 

 

8. Životní prostředí a požární bezpečnost 
 

Výstavba bude řízena v souladu s platnými právními předpisy a to především: 
 

Životní prostředí: 
 

Zákon č.17/1992 Sb. – Zákon o životním prostředí 
Zákon č. 254/2001 Sb. – Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
Zákon č. 274/2001 Sb.  –  Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích) 
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Vyhláška č. 428/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí 
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích) 

Zákon č. 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Vyhláška č. 294/2005 Sb. – O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška č. 381/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

Vyhláška č. 383/2001 Sb. – O podrobnostech nakládání s odpady 
Zákon č. 201/2012 Sb. – Zákon o ochraně ovzduší 
Zákon č. 114/1992 Sb. – Zákon o ochraně přírody a krajiny 
Zákon č. 334/1992 Sb. – Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního 

fondu 
Zákon č. 100/2001 Sb. – O posuzování vlivů na životní prostředí 
 

Požární bezpečnost: 
 

Zákon č. 133/1985 Sb. – O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 268/2011 Sb. – Kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb 
Vyhláška č. 246/2001 Sb. – O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. – O podmínkách požární bezpečnosti při provozu 

komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 
Nařízení vlády č. 172/2001 Sb. – K provedení zákona o požární ochraně 

 

9. Časový plán výstavby (harmonogram) 
 

Součástí práce je řádkový harmonogram pro průběh hrubé vrchní stavby, viz 
příloha 4. 

 

10. Důležité kontakty 
 

10.1 Stavebník 
 

PRIMA Develop s.r.o. 
Velké náměstí 116/7, Písek 397 01, Vnitřní Město 
IČO: 26027585, DIČ: CZ26027585 
Kontaktní osoba: Ing. Jan Famfule , telefon: 605 423 584 

 

10.2 Zpracovatel projektové dokumentace 
 

Projektant: 
Zdeněk Brůžek 
Otakara Jeremiáše 2156 
Písek 397 01, Budějovické Předměstí 
telefon: 737 568 685 
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Zodpovědný projektant: 
Ing. Ladislav Doul 
Karla Weise 142 
Vimperk 385 01 
telefon: 605 486 698 

 

10.3 Zhotovitel 
 

PRIMA a.s. 
Raisova 1004/I, Strakonice 386 47 
IČO: 47239743, DIČ: CZ47239743 
V zastoupení: Ing. Stanislav Bočánek (stavbyvedoucí), telefon: 779 460 523 

 

10.4 Subdodavatelé: 
 

Window holding a.s. – Vekra okna 
Hlavní 456, Lázně Toušeň 250 89 
IČO: 28436024, DIČ: CZ28436024 
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Macuch, telefon: 602 457 244 
 

Městské služby Písek s.r.o. – zahradnické úpravy, veřejné osvětlení 
Pražská 372, Písek 397 01 
IČO: 26016541, DIČ: CZ26016541 
Kontaktní osoba (osvětlení): Emil Sejnoha, telefon: 382 201 525 
Kontaktní osoba (zeleň): Martin Hrubec, telefon: 382 214 281 
 

Sapservis s.r.o. - dveře 
Nádražní 2282, Písek 397 01 
IČO: 26022761, DIČ: CZ26022761 
Kontaktní osoba: Daniela Holubová, telefon: 773 566 702 
 

Strabag a.s. – veřejné komunikace 
Pražská 313, Písek 397 01 
IČO: 60838744, DIČ: CZ60838744 
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Jaroš, telefon: 387 004 412 

 

GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s. r. o. – zaměření pozemku, sítí 
Budovcova 2530, Písek 397 01 
IČO: 26042452, DIČ: CZ26042452 
Kontaktní osoba: Ing. Jan Plavec, telefon: 603 296 693 
 

Testa, s.r.o. – SBH pažení 
Bachova 1591, Praha 4 149 00 
IČO: 62411225, DIČ: CZ62411225 
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šmíd, telefon: 737 246 850 
 

LUMOS s.r.o. – betonový recyklát 
Rudolfovská 88, České Budějovice 370 01 
IČO: 62526511, DIČ: CZ62526511 
Kontaktní osoba: Ing. Jan Kračmář, telefon: 602 185 632 
 

ZRUP Příbram a.s. – stavební buňky, sklady 
Žežická 552, Příbram 261 01 
IČO: 45147761, DIČ: CZ45147761 
Kontaktní osoba: Pavel Heřmanský, telefon: 724 202 209 
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BETON Písek s.r.o. – betonová směs 
K Lipám 132, Písek 397 01 
IČO: 25153722, DIČ: CZ25153722 
Kontaktní osoba: Jaroslav Herink, telefon: 728 359 231 
 

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. – zdící prvky, stropní panely 
U Cihelny 295, Dolní Bukovsko 373 65 
IČO: 28068262, DIČ: CZ28068262 
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Pacalt, telefon: 602 284 800 
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1. Identifikační údaje 
 

1.1 Identifikační údaje o stavbě 
 

Název stavby:     výstavba komplexu bytových domů 
 

Místo stavby:     Písek 397 01, Budějovické Předměstí, Šobrova 
    k.ú. Písek 720755 
    parc.č. 1522/5 

 

Předběžná cena stavby:   68,5 mil. Kč 
 

Předpokládaná doba výstavby:  02/2014 – 04/2015 
 

1.2 Údaje o stavebníkovi 
 

PRIMA Develop s.r.o. 
Velké náměstí 116/7, Písek 397 01, Vnitřní Město 
IČO: 26027585, DIČ: CZ26027585 
Kontaktní osoba: Ing. Jan Famfule , telefon: 605 423 584 

 

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

Projektant: 
Zdeněk Brůžek 
Otakara Jeremiáše 2156 
Písek 397 01, Budějovické Předměstí 
 

Zodpovědný projektant: 
Ing. Ladislav Doul 
Karla Weise 142 
Vimperk 385 01 

 

1.4 Údaje o zhotoviteli 
 

PRIMA a.s. 
Raisova 1004/I, Strakonice 386 47 
IČO: 47239743, DIČ: CZ47239743 
V zastoupení: Ing. Stanislav Bočánek (stavbyvedoucí), telefon: 779 460 523 

 

1.5 Subdodavatelé: 
 

Window holding a.s. – Vekra okna 
Hlavní 456, Lázně Toušeň 250 89 
IČO: 28436024, DIČ: CZ28436024 
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Macuch, telefon: 602 457 244 
 

Městské služby Písek s.r.o. – zahradnické úpravy, veřejné osvětlení 
Pražská 372, Písek 397 01 
IČO: 26016541, DIČ: CZ26016541 
Kontaktní osoba (osvětlení): Emil Sejnoha, telefon: 382 201 525 
Kontaktní osoba (zeleň): Martin Hrubec, telefon: 382 214 281 
 

Sapservis s.r.o. - dveře 
Nádražní 2282, Písek 397 01 
IČO: 26022761, DIČ: CZ26022761 
Kontaktní osoba: Daniela Holubová, telefon: 773 566 702 
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Strabag a.s. – veřejné komunikace 
Pražská 313, Písek 397 01 
IČO: 60838744, DIČ: CZ60838744 
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Jaroš, telefon: 387 004 412 

 

GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s. r. o. – zaměření pozemku, sítí 
Budovcova 2530, Písek 397 01 
IČO: 26042452, DIČ: CZ26042452 
Kontaktní osoba: Ing. Jan Plavec, telefon: 603 296 693 
 

Testa, s.r.o. – SBH pažení 
Bachova 1591, Praha 4 149 00 
IČO: 62411225, DIČ: CZ62411225 
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šmíd, telefon: 737 246 850 
 

BETON Písek s.r.o. – betonová směs 
K Lipám 132, Písek 397 01 
IČO: 25153722, DIČ: CZ25153722 
Kontaktní osoba: Jaroslav Herink, telefon: 728 359 231 
 

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. – zdící prvky, stropní panely 
U Cihelny 295, Dolní Bukovsko 373 65 
IČO: 28068262, DIČ: CZ28068262 
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Pacalt, telefon: 602 284 800 

 

2. Členění na stavební objekty a technická a 
technologická zařízení 

 

Stavba je složena z několika objektů SO 01 – SO 11 a některé z těchto objektů jsou 
dále členěny na A, B nebo C pro rozlišení, z konstrukčního hlediska jsou ale tyto 
objekty totožné. 

 

2.1 Hlavní stavební objekty 
 

SO 01 (A, B, C) – Bytový dům  
– Třípodlažní bytový dům, zateplený, nepodsklepený 

s plochou střechou. Postup výstavby, napojení na 
infrastrukturu a ochrana viz technická zpráva. 

 

2.2 Přípojky  
 

SO 02 (A, B, C) – Plyn 
– Napojení plynové přípojky bude provedeno ze stávajícího 

rozvodu v ulici Šobrova, se souhlasem patřičných orgánů. 
Současně s výstavbou plynové přípojky bude zhotovena 
zděná uzamykatelná skříň z pórobetonových tvárnic Ytong 
pro hlavní uzávěr plynu a plynoměr pro každý objekt 
samostatná, bude osazena na rohu východní stěny budovy 
v místě technické místnosti. Skříň bude vyzděna na 
vyrovnaný betonový podklad o tl. 150 mm. 
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SO 03 (A, B, C) – Voda 
– Voda pro objekt bude odebírána z vodovodního řadu v ulici 

Pažoutova pomocí vodovodní přípojky. Vodoměrná 
soustava bude umístěna za hranicí pozemku ve vodoměrné 
šachtě. Délka přípojky od napojení ze stávajícího řadu 
k vodoměru činí 14 m až 16,5 m. Přípojka je bez ohybů a 
lomů. Vodoměrná šachta je železobetonová izolovaná 
proti zemní vlhkosti a spodní vodě, přístupná přes 
uzamykatelná ocelová dvířka. 

 

SO 04 (A, B, C) – Elektřina 
– Elektrická přípojka bude vedena z ulice Šobrova, kde se 

napojí na stávající podzemní vedení nízkého napětí. 
Současně s elektrickou přípojkou bude postavena hlavní 
domovní pojistková skříň s elektroměrem dodaná od 
provozovatele sítí, která bude před domem v blízkosti 
technické místnosti (viz situace). Dle požadavků 
dodavatele energií. 

 

SO 05 – Kanalizace – Odpadní a dešťové potrubí bude napojeno na jednotný 
kanalizační řad vedený v ulici Pažoutova. Potrubí bude 
plastové z neměkčeného polyvinylchloridu. Na pozemku 
bude zřízena monolitická revizní šachta (šachta 4) o 
rozměrech 300 x 200 cm (viz situace). Dále na každém 
napojení na hlavní vedení budou osazeny montované 
revizní šachty. 

 

SO 06 – Veřejné osvětlení – Rozvody pro veřejné osvětlení budou napojeny 
z ulice Šobrova a dále rozvedeny po pozemku 
(viz situace). 

 

2.3 Ostatní objekty 
 

SO 07 – Dlažba – Betonová zámková dlažba BEST BASE tl. 60 mm pro pochozí 
plochy ohraničená betonovými obrubníky BEST LIMITA (při 
přechodu mezi zelenými plochami a dlažbou) a BEST KERBO 
(při rozhraní mezi vozovkou a dlažbou). Dlažba bude 
podsypána štěrkem. 

 

SO 08 – Vozovka – Pozemní komunikace s parkovacími místy (podélná/kolmá; 
19/23). Napojení na stávající komunikace v ulicích 
Šobrova a Pažoutova. Podklad vozovky bude ze štěrkodrti 
frakce 0 – 63 mm o tloušťce vrstvy 150 mm, následovat 
bude vrstva ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
tloušťky vrstvy 120 mm, další vrstva bude z asfaltového 
betonu pro podkladní vrstvy ACP 16+ o tloušťce 50 mm a 
poslední vrstva bude z asfaltového betonu pro obrusné 
vrstvy ACO 11 o tloušťce 40 mm. 

 

SO 09 – Zelené plochy – Pro terénní úpravy zelených ploch bude použita část 
původní ornice. Bude provedena výsadba okrasných 
stromů a keřů. Dále budou provedeny další parkové 
úpravy jako osvětlení, lavičky, odpadkové koše. 
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SO 10 (A, B) – Sběrná místa 
– Sběrná místa na recyklovaný odpad budou zděné stavby ze 

tří stran uzavřené o rozměrech 8,5 x 1,5 m výšky 2,5 m 
z pórobetonových tvárnic Ytong s pultovou střechou ve 
sklonu od otevřené stěny. Nosnou konstrukci zastřešení 
tvoří lehká ocelová konstrukce z tenkostěnných profilů, 
střešní plášť je z trapézových plechů. Budou zde umístěny 
4 kontejnery na tříděný odpad (plasty, papír, sklo barevné 
a bílé). 

 

SO 11 (A, B, C) – Sběrná místa 
– Sběrná místa na komunální odpad budou zděné stavby ze tří 

stran uzavřené o rozměrech 4,5 x 1,5 m výšky 2,5 m 
z pórobetonových tvárnic Ytong s pultovou střechou ve 
sklonu od otevřené stěny. Nosnou konstrukci zastřešení 
tvoří lehká ocelová konstrukce z tenkostěnných profilů, 
střešní plášť je z trapézových plechů. Budou zde umístěny 
2 kontejnery na komunální odpad. 

 

3. Popis staveniště 
 

Pozemek byl určen městem Písek jako stavební parcela. Pozemek má rovinatý 
charakter (sklon ± 0,5%). Pozemek je v současné době zatravněný bez vzrostlé zeleně, 
nenachází se zde žádné stávající objekty, pozemek je pouze oplocen drátěným plotem, 
ten bude následně využit jako oplocení staveniště. Celková plocha pozemku činí 
6782,98 m2. 

Pro určení základových poměrů bylo využito již provedených vrtaných sond na 
okolních pozemcích (na pozemku 1522/4 sonda W-16 hloubka 2,2 m, na pozemku 
1522/3 sonda TV-1 hloubka 130 m, na pozemku 1627/66 hydrogeologická sonda HV-2 
hloubka 23 m). Dále se vycházelo ze zkušeností při výstavbě okolních staveb zvláště 
bytových domů, které byly zhotoveny rovněž dodavatelem PRIMA a.s.  Z výsledků sond 
je známo, že pozemek se nachází na pevném podloží tvořeném převážně rulou od 
hloubky 6,5 m pod úrovní současného terénu, další vrstvy jsou tvořeny písčitými jíly a 
zeminami hlinito-písčitými, třída rozpojitelnosti dle ČSN 73 6133 je třída 1. Hladina 
podzemní vody se nachází v hloubce 5,3 m pod úrovní terénu. Dle výsledků 
laboratorních zkoušek vody nebylo zjištěno znečištění či jiná závadnost vody. Pozemek 
byl dříve využíván pro zemědělské účely, bude proto sejmuta ornice do hloubky 0,3 m, 
ta bude částečně skladována a následně využita k rekultivaci pozemku, přebytečná 
ornice bude odvážena na skládku určenou městem Písek pro další použití dle zákona č. 
334/1992 Sb. - O ochraně zemědělského půdního fondu (červen 1992). Pro uskladnění 
ornice bude využito sousedního pozemku patřícího městu (parc. č. 1522/4), kde bude 
vytvořena dočasná deponie. Přibližný objem skladované ornice bude 1300 m2 (se 
započteným nakypřením 15%). Ornice bude skladována nákladními vozy až do výšky 
1,5 m na severní straně pozemku. 
 Ochranná pásma se týkají pouze inženýrských sítí vedených v podzemí v ulici 
Šobrova a Pažoutova, do jiných ochranných pásem stavba nezasahuje. Budou dodrženy 
minimální odstupy od vedení sítí, viz situace. Napojení na stávající infrastrukturu bude 
provedeno dle pokynů příslušných orgánů. 
 Pozemek se nenachází v záplavovém území, poddolovaném území ani v chráněné 
krajinné oblasti. 
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 Dle projektu budou dodrženy všechny minimální vzdálenosti od hranic pozemků. 
Stavba nijak neovlivní funkčnost okolních staveb ani ji nijak neomezí během své 
výstavby ani po dokončení výstavby. Vzhledem k dobrému podloží, rozměrům 
zatravněné plochy a mírně svažitému pozemku nedojde k zásadním změnám v odtoku 
vody z pozemku, z veřejných komunikací bude voda odváděna kanalizací zaústěnou do 
jednotné kanalizace města v ulici Pažoutova. 
 Pozemek bude zrekultivován pomocí skladované ornice, dále zde bude vysazeno 
několik keřů a menší stromky. O úpravu zelených ploch a výsadbu zeleně a následnou 
údržbu se postará subdodavatel (Městské služby Písek s.r.o.). 
 Napojení veřejné komunikace na pozemek je z ulice Šobrova a Pažoutova. Tyto 
přístupy na pozemek budou využívány během výstavby i po dokončení stavby. Během 
výstavby budou vjezdy značeny dopravním značením, opatřeny uzamykatelnou branou a 
bude zajištěno čištění vozidel před výjezdem ze staveniště pro minimalizování 
znečišťování veřejné komunikace města. Z ulice Šobrova a Pažoutova budou dále 
přivedeny všechny přípojky (voda, plyn, odpad, elektřina) na pozemek se svolením 
příslušných orgánů. 
 K pozemku se nevztahují žádná věcná břemena. Pozemek je ve vlastnictví města 
Písku. 
 

4. Popis hlavních stavebních objektů 
 

4.1 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

Jedná se o tři třípodlažní, nepodsklepené bytové domy, stavby jsou osazeny 
do území se zástavbou rodinných a bytových domů. Stavby jsou osazeny na 
rovinatém pozemku a jsou orientovány hlavním vstupem k severu. Komplex je 
doplněn o obousměrnou veřejnou komunikaci umístěnou na severní části bytových 
domů, která bude sloužit pro příjezd k budovám, komunikace bude doplněno o 
parkovací místa kolmá (před domy, pro obyvatele) a podélná (pro návštěvníky), 
parkovací místa jsou dimenzována pouze pro parkování osobních vozidel (do areálu 
bude zakázán vjezd nákladních vozidel dle nařízení města). 

Tvar budovy byl navržen podle vnitřního uspořádání místností s ohledem na 
jejich funkčnost a využití prostoru a pohodlí obyvatel bytů, dalším faktorem 
ovlivňující tvar domu je okolní zástavba. Stavba se nachází v nově se rozvíjejícím 
prostředí, okolní stavby jsou stavěny nově (nejstarší maximálně 12 let) a tak jsou 
pojaty moderně a hledí se u nich zejména na funkčnost, proto byly zvoleny 
jednoduché tvary stavby a plochá střecha a menší výška budov. Budovy tak 
zapadají do charakteru místní zástavby a nijak z ní nevystupují. 

Domy jsou osazeny na pozemek tak, aby byla možnost parkování vozů před 
domem. Převládajícím rozměrem u domů je šířka a domy tak svým uspořádáním 
vedle sebe rozdělují pozemek na dvě části, větší část pozemku před domem, která je 
určena pro provoz vozidel a větší pohyby lidí a na menší pozemek na jižní straně 
domů sloužící jako klidová zóna s parkem a možností posezení. Pozemek nebude 
oplocen, zůstane pouze stávající drátěný plot na jižní straně pozemku, který si 
město přeje zachovat pro oddělení pozemků. Zelené plochy budou doplněny o 
okrasné keře a stromy, součástí parkových úprav budou lavičky, odpadkové koše a 
okrasné parkové osvětlení. 
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Dům bude postaven z keramických cihel na železobetonových pasech a 
bude zateplen. Střecha bude plochá jednoplášťová. Zpevněné plochy pochozí pro 
pohyb osob a okapové chodníčky kolem budov budou vydlážděny šedou zámkovou 
dlažbou. Zpevněné plochy pro provoz a parkování vozidel budou asfaltové. Stěny 
budou po obvodu obloženy kamenným obkladem tmavě šedé barvy. Fasáda budovy 
bude v barvě žluté s tmavě červenými svislými pruhy, okna a dveře budou tmavě 
hnědé, stejně tak i oplechování. 

Při volbě dispozice domu byla snaha, aby byla klidová část bytu (pokoje, 
ložnice) byly orientovány na stranu s menším provozem (jižní – park). Na severní 
stranu jsou pak umístěny společné komunikace domu (schodiště, sklepy, chodby) a 
technická místnost domu. Dům je rozdělen na pomyslné dvě části schodišťovým 
prostorem a společnými stěnami oddělující bytové jednotky. V zádveří budou 
umístěny poštovní schránky pro jednotlivé byty. Ke sklepním kójím vede 
samostatná chodba přístupná ze zádveří, ze které je přístup do technické místnosti. 
Jednotlivé byty ve 2NP a 3NP jsou přístupné ze schodišťových podest, v 1NP 
z chodby a schodišťového prostoru. 

Byty jsou ve 3 variantách, každý je doplněn o jednu sklepní kóji umístěnou 
v přízemí na severní straně budovy. 1. 2+1 – Byt 1A pouze v 1NP, jedná se o byt 
s ložnicí orientovanou na jižní stranu, kuchyní se stolováním orientovanou na jižní 
a východní stranu budovy a obývacím pokojem orientovaným na východní stranu 
budovy. Všechny místnosti jsou spojeny společnou chodbou, ze které je přístup do 
koupelny s WC. Byt je doplněn o jeden balkón na jihovýchodním rohu budovy 
spojujícím kuchyň s obývacím pokojem. 2. 2+1 – Byt 1B ve všech podlažích (3 
byty), jedná se o byt s ložnicí orientovanou na jižní stranu, kuchyní se stolováním 
orientovanou na severní stranu budovy a obývacím pokojem orientovaným na 
západní stranu budovy. Všechny místnosti jsou spojeny společnou chodbou, ze 
které je přístup do koupelny a na oddělené WC. Byt je doplněn o dva balkóny na 
jihozápadním rohu přístupným z ložnice a severozápadním rohu budovy spojujícím 
kuchyň s obývacím pokojem. Kuchyň je doplněna o spíž umístěnou na severní 
straně domu. 3. 3+1 – Byt 1A ve 2NP a 3NP (2 byty), jedná se o byt s ložnicí 
orientovanou na jižní stranu, kuchyní se stolováním orientovanou na jižní a 
východní stranu budovy, obývacím pokojem orientovaným na východní stranu 
budovy a pokojem orientovaným na severní a východní stranu budovy. Všechny 
místnosti jsou spojeny společnou chodbou, ze které je přístup do koupelny a do 
zádveří odkud je přístup na oddělené WC. Byt je doplněn o dva balkóny na 
jihovýchodním rohu spojujícím kuchyň s obývacím pokojem a na severovýchodním 
rohu budovy přístupným z pokoje. Pokoj je doplněn o šatnu umístěnou na severní 
straně domu. 

 

4.2 Základní údaje o kapacitě stavby 
 

Plocha pozemku:   6782,98 m2 
Zastavěná plocha celkem:  4376,68 m2 
Obestavěný prostor celkem:  9439,05 m3 
 

SO 01: zastavěná plocha:   935,79 m2 
obestavěný prostor:  9198,85 m3 
počet objektů:   3 
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SO 02: zastavěná plocha:   1,44 m2 
obestavěný prostor:  2,52 m3 

počet objektů:   3 
 

SO 03: zastavěná plocha:   12 m2 
obestavěný prostor:  1,8 m3 

počet objektů:   3 
 

SO 04: zastavěná plocha:   0,45 m2 
obestavěný prostor:  0,68 m3 

počet objektů:   3 
 

SO 05: zastavěná plocha:   6 m2 
obestavěný prostor:  0,9 m3 

počet objektů:   1 
 

SO 07: zastavěná plocha:   938,26 m2 
obestavěný prostor:  131,36 m3 

 

SO 08: zastavěná plocha:   2437,05 m2 

 

SO 09: zastavěná plocha:   2406,24 m2 

 

SO 10: zastavěná plocha:   25,5 m2 
obestavěný prostor:  57,38 m3 

počet objektů:   2 
 

SO 11: zastavěná plocha:   20,25 m2 
obestavěný prostor:  45,56 m3 

počet objektů:   3 
 

4.3 Konstrukční řešení hlavního stavebního objektu 
 

SO 01: 
Výkopy: 

Po sejmutí ornice o mocnosti 30 cm budou výkopy prováděny do hloubky 0,8 
m pod obvodovými zdmi a 0,4 m pod vnitřními nosnými zdmi a u základu 
pod schodištěm. Bude se jednat o rýhy o šířce 600 mm jak pod obvodovými 
zdmi tak vnitřními nosnými zdmi a 300 mm pod schodištěm. Vzhledem 
k hloubce výkopů a vlastnostem zeminy není potřeba pažení.  
Rýhy pro vedení inženýrských sítí mimo objekt budou šířky 800 mm a rýhy 
pro vedení pod domem šířky 500 mm, hloubky dle výkresu a sklonu potrubí. 
Při hloubce výkopu větší než 1,5 m bude použito systémové pažení. 
Přibližně 1/2 ornice (1300 m2) bude skladována na sousedním pozemku 
1522/4 pro pozdější použití, zbytek ornice a zemina z výkopů základů bude 
odvážena na skládku určenou městem. Zemina z výkopů rýh pro vedení 
inženýrských sítí bude skladována vedle rýh a následně použita pro zasypání 
rýh. Bude skladována ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od hrany výkopu. 
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Základy: 
Základová konstrukce je tvořena železobetonovými základovými pásy a 
betonovou deskou dodatečně vyztuženou kari sítí ∅ 6 mm oka 150/150 mm 
v místech příček tloušťky 140 mm s přesahem 0,5 m od hrany stěny na obě 
strany a po obvodu základové desky. Před betonáží bude sestaveno dřevěné 
bednění z prken po obvodě ve výšce 100 mm nad terénem na vnitřní straně 
základových pasů a 200 mm na vnější straně základových pásů (tloušťka 
desky 100 mm). U železobetonových pasů bude nejprve proveden podkladní 
beton o tloušťce 100 mm C 12/15, na něj se bude pokládat výztuž na 
distanční podložky pro dodržení minimálních krycích vrstev, před zalitím 
betonem bude výztuž zkontrolována statikem. Po zalití základových pásů a 
dostatečné technologické pauze bude odstraněno vnitřní bednění (výšky 100 
mm) a bude proveden štěrkový podsyp pod základovou deskou výšky 100 
mm (mezi základovými pásy). Po dokončení podsypu budou položeny kari 
sítě pod příčky a obvod desky na distanční podložky a deska zalita betonem. 
Po dostatečné technologické pauze bude odstraněno bednění. Pro betonáž 
bude použit beton C 25/30 a ocel B500 B (nosná výztuž pasů) a B500 A (kari 
sítě). 

 

Svislé konstrukce: 

Veškeré svislé konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic HELUZ, 
HELUZ STi 30 pro nosné zdivo obvodové i vnitřní, HELUZ 14; 6,5 pro 
příčkové zdivo a HELUZ AKU 30 zalévané pro mezibytové stěny. Tvárnice 
jsou nebroušené a pokládají se do maltového lože tloušťky ± 12 mm, styčné 
spáry jsou provedeny na pero a drážku. Tvarovky HELUZ AKU jsou zalévány 
betonem C 12/15. Jako překlady budou použity keramické nosné překlady 
HELUZ 23,8 a ploché překlady HELUZ, ploché překlady budou mít 
nadezdívku ze snížených tvárnic HELUZ CV 14. Tloušťky stěn a rozměry 
tvárnic viz výkresová část. Počty tvárnic, překladů, potřeba sypké maltové 
směsi a záměsové vody viz Příloha 1 - Výkaz výměr. Atika a zábradlí na 
balkonech bude železobetonové, plné, tloušťky 150 mm, výztuž bude kotvena 
do stropní konstrukce. Pro betonáž bude zhotoveno dřevěné bednění. Bude 
použita ocel B500 B a beton C 25/30. 

 

Vodorovné konstrukce: 
Vodorovné konstrukce jsou z keramických stropních panelů HELUZ a 
částečně monolitické. Panely budou pokládány na vyrovnané nosné zdivo 
(cementovou maltou) a na těžký asfaltový pás. Styčné spáry mezi panely 
budou vyplněny jemnozrnnou cementovou zálivkou C 25/30 (velikost zrna 
kameniva maximálně 4 mm). Po obvodu bude zhotoveno dřevěné bednění pro 
obvodové věnce, do kterého bude vkládána tepelná izolace ISOVER EPS tl. 
50 mm. Do věnců bude použita výztuž B500 B a beton C 25/30. Stropní 
konstrukce nad technickou místností bude železobetonová, stejně tak 
vykonzolované balkony budou železobetonové, budou vyloženy pomocí ISO 
nosníků. Betonáž bude probíhat do dřevěného bednění, bude použita ocel 
B500 B a beton C 25/30. 
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Střecha: 
Střecha bude plochá, jednoplášťová. Spádovací vrstvu bude tvořit lehčený 
beton (liaporbeton LC 16/18). Na něj bude pokládána lepenka pro oddělení 
vrstev a na ní tepelná izolace ISOVER ve dvou vrstvách, spodní 100 mm a 
horní 80 mm, obě budou kotveny mechanicky. Spádová vrstva bude od atiky 
oddělena tepelnou izolací ISOVER S 5 tloušťky 50 mm. Na tepelnou izolaci 
bude pokládána hydroizolace ve dvou vrstvách. Spodní DEKTRADE Glastek 
tl. 4 mm, ta bude mechanicky kotvena a horní DEKTRADE Elastek tl 4.5 
mm, ta bude natavována na spodní vrstvu. 

 

Izolace: 
Podlahové konstrukce na terénu jsou izolovány deskami z kamenné vlny 
ROCKWOOL Steprock ND o tloušťce 60 mm. V podlaze nad technickou 
místností budou požity dvě vrstvy tepelné izolace z kamenné vlny 
ROCKWOOL Steprock ND obě o tloušťce 50 mm. V podlahových 
konstrukcích pro účely akustické bude použita izolace z kamenné vlny 
ROCKWOOL Steprock ND o tloušťce 50 mm. Obvodové stěny budou 
izolovány deskami s kolmými vlákny ROCKWOOL Fasrock L o tloušťce 140 
mm, v místě okenních a dveřních otvorů bude doplněna stejným typem 
izolace o tloušťce 80 mm. Střešní konstrukce bude izolována dvěma na sebe 
pokládanými vrstvami polystyrenu ISOVER T 10 o tloušťce 100 mm (spodní 
vrstva) a ISOVER S 8 tloušťce 80 mm (horní vrstva). Spádová vrstva bude od 
atiky oddělena tepelnou izolací ISOVER S 5 tloušťce 50 mm.  
Hydroizolace budou použity na základové konstrukce, bude se jednat o těžké 
asfaltové pásy typu S DEHTOCHEMA Sklobit 40 mineral tloušťce 4 mm. Na 
střešní konstrukce budou použity hydroizolační pásy DEKTRADE Glastek 
tloušťce 4 mm (spodní pás) a DEKTRADE Elastek tloušťce 4,5 mm (horní 
pás) s povrchovou úpravou. Hydroizolace budou dále použity jako podklad 
při ukládání stropních panelů. Jako separační vrstvy budou použity asfaltové 
pásy s papírovou vložkou A 400H.  

 

Schodiště: 
Schodiště bude dvouramenné, železobetonové monolitické 
s nadbetonovanými schodišťovými stupni, nosnou část tvoří dvě 
železobetonové desky tl. 80 mm uložené na železobetonových podestových 
nosnících. V přízemí bude schodiště uloženo na základu. Bude použita ocel 
B500 B a beton C 25/30. Schodiště bude doplněno o ocelové zábradlí po 
obou stranách, madlo ve výšce 1000 mm. Do nadbetonovaných stupňů budou 
vkládány ocelové trubky opatřené závitem pro osazení nosných prvků 
zábradlí. Pro betonáž bude zhotoveno dřevěné bednění, do kterého se bude 
pokládat výztuž na distanční podložky. 
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5. Studie realizace hlavních technologických etap 
 

5.1 Zemní práce 
 

5.1.1 Výkaz výměr 
 

Ornice:  skladovaná na pozemku 1522/4 1300 m3 
 odvezená ze stavby 1345,36 m3 
 celkem 2645,36 m3 
 

Zemina ze základů: skladovaná na stavbě 57,02 m3 
 odvezená ze stavby 463,09 m3 
 celkem 520,11 m3 

 

Zemina z přípojek: skladovaná na stavbě 866,82 m3 
 odvezená ze stavby 153,2 m3 
  celkem 1082,42 m3 

 

Celkem odvezená zemina ze stavby: 1870,85 m3 

 

Štěrk 16 – 32 (pro přípojky): 115 m3 
 

Betonový recyklát (staveništní cesty): 342 m3 
 

Jsou uvedeny hodnoty se započtením nakypření zeminy a ztratným. Více viz 
výkaz výměr. 
 

5.1.2 Technologický postup provádění 
 

- Oplocení pozemku – Bude ponechán stávající drátěný plot o výšce 1,8 m, 
ten bude v místě bran upraven. V místě vjezdu a 
výjezdu ze staveniště budou osazeny drátěné 
uzamykatelné brány o průjezdné šířce 5 m. Vstup pro 
pěší bude zhotoven z drátěné uzamykatelné brány 
osazené do stávajícího oplocení o šířce 1,2 m. 
Oplocení bude po dokončení stavby odstraněno kromě 
jižní strany plotu. 

- Sejmutí ornice – Ornice bude sejmuta do hloubky 30 cm kolovým dozerem. 
Sejmutí ornice proběhne ve dvou vrstvách po 15 cm jedna. 
1/2 bude skladována na pozemku 1522/4 kam bude 
dopravována nákladními vozy a skladována do maximální 
výšky 1,5 m (přibližný objem skladované zeminy 1300 
m3), zbytek zeminy bude naložen a odvezen nákladními 
vozy na skládku určenou městem. Zemina bude nakládána 
na vozy kolovým rýpadlo-nakladačem. 

- Zařízení staveniště – Prvky zařízení staveniště budou umístěny dle situace 
zařízení staveniště (pro hrubou spodní stavbu a 
hrubou vrchní stavbu). Volné skládky, příjezdová 
cesta, parkovací místa a místa pro jeřáby budou 
zpevněny betonovým recyklátem a následně zhutněny, 
tloušťka vrstvy 150 mm. Recyklát bude na stavbu 
dopravován nákladními vozy sklápěcími a 
rozprostírán a zhutňován pomocí pásového 
minirýpadla a kolového rýpadlo-nakladače. U vjezdu 
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budou umístěny buňky pro stavbyvedoucího, 
pracovníky, vrátnice a sociální buňky, ty budou 
umisťovány na místo hydraulickou rukou, 
dopravovány na stavbu pomocí nákladních vozů s 
návěsy. Na stavbě budou dále umístěny mobilní suché 
toalety na určených místech, viz situace ZS. 

- Vytyčovací práce – Budou prováděny subdodavatelskou firmou. Ta provede 
polohové a výškové zaměření dvou pevných bodů (viz 
situace, body PB1, PB2) a určí hlavní polohovou čáru. 
Dále zaměří inženýrské sítě, přípojky pro staveniště, 
přípojky pro stavby, umístění hlavních staveb (SO 01 
A, B, C). 

- Výkopové práce – Jedná se o práce při osazování bran na vjezdu a výjezdu 
na staveniště a o práce související se zřízením přípojek 
pro zařízení staveniště a pro stavbu. Dále budou 
provedeny vlastní výkopy základových pásů objektů, ty 
budou prováděny kolovým rýpadlo-nakladačem. Zemina 
ze základů bude rovnou nakládána na nákladní vozy a 
odvážena. Zemina z výkopů inženýrských sítí bude 
skladována dočasně vedle samotného výkopu ve 
vzdálenosti min. 1,5 m od hrany výkopu. Pro provedení 
výkopů přípojek bude využito pásového minirýpadla. 
Šířka rýh pro vedení inženýrských sítí bude minimálně 
800 mm při vedení mimo objekty SO 01 a 500 mm při 
vedení pod objekty, hloubky a sklony viz výkresová část 
PD. 

- Pažení – Současně s výkopem rýh pro vedení inženýrských sítí bude 
vkládáno systémové hliníkové pažení SBH, vkládáno bude 
pomocí pásového rýpadla. Pažení bude použito u výkopů 
hlubších než 1,5 m. Rozpěry musí být vodorovné, stěny pažení 
svislé, prvky pažení na sebe musí přiléhat bez větších mezer. 

- Štěrkové lože – To bude použito jako podklad pro vedení inženýrských sítí, 
bude použita frakce kameniva 16 – 32 mm. Tloušťka 
vrstvy 150 mm bude zhutněna pomocí nástavce pásovým 
minirýpadlem. 

- Inženýrské sítě – Budou položena potrubí, zkontrolovány svislé vzdálenosti 
při křížení potrubí a sklon. Budou provedeny zkoušky 
potvrzující funkčnost všech rozvodů. Přípojky pro 
zařízení staveniště budou rovnou napojeny na odběrná 
místa.  

- Štěrkový obsyp – Po položení rozvodů sítí a provedení zkoušek bude 
potrubí zasypáno štěrkem 16 - 32 mm do výšky 150 
mm nad potrubí. 

- Zasypání rýh – Rozvody budou následně zasypány, zásyp dostatečně 
zhutněn. Rozvody nebudou zasypány v okolí šachet 
(revizní, vodoměrná) a před a za vstupem sítí do objektů, 
na každou stranu 1,5 m (bude zasypáno po vybetonování 
šachet a pásů). Současně se zasypáváním rýh bude 
odstraňováno pažení. 
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- Začištění výkopů – Po dokončení hrubých výkopových prací na základových 
pásech budou dna a stěny rýh začištěny ručně. Dále 
budou začištěny dna a stěny v místech šachet (revizní, 
vodoměrná). Začištění bude provedeno těsně před 
provedením podkladního betonu. 

 

5.1.3 Personální obsazení 
 

- Sejmutí ornice: 1 řidič kolového dozeru 
 2 řidiči kolového rýpadlo-nakladače 
 2 řidiči nákladních vozidel (sklápěcí) 

- Zařízení staveniště: 2 řidiči nákladních vozidel  
  (s návěsem, hydraulickou rukou) 

 2 řidiči nákladních vozidel (sklápěcí) 
1 řidič pásového minirýpadla  
1 řidič kolového rýpadlo-nakladače 
2 pracovníci 

- Vytyčovací práce: 4 geodetičtí pracovníci (subdodavatel) 
 3 pracovníci (vytyčování laviček) 

- Výkopové práce: 1 řidič kolového rýpadlo-nakladače 
 2 řidič pásového minirýpadla 
 3 řidiči nákladních vozidel (sklápěcí) 

- Začištění rýh, šachet: 6 pracovníků 
- Inženýrské sítě: 1 řidič pásového minirýpadla 

 1 řidič nákladního vozu (sklápěcí) 
 4 pracovníci 
 

5.1.4 Stroje, mechanismy a stavební pomůcky 
 

– kolový dozer:  – 1 ks 
 

  Caterpillar 824H - délka radlice: 4507 mm 
 - výška radlice: 1229 mm 
 - hloubka ponoru radlice: 430 mm 
 - objem radlice: 4,67 m3 
 - pojezdová rychlost: až 32 km/h 

 

 – kolový rýpadlo-nakladač:   – 2 ks 
 

  Caterpillar 444F - objem lopaty nakladače: 1,5 m3 

    - objem lopaty rýpadla: 0,29 m3 
    - max. hloubka: 5719 mm 
    - max. dosah: 7087 mm 
    - max. dosah nakládky: 2482 mm 
 

 – nákladní vozidlo (sklápěcí):   – 4 ks 
 

  Tatra T815 6x6 - max. rychlost: 85 km/h 
    - užitečné zatížení: 16 300 kg 
    - objem nástavby: 9 m3 
   

   2 – nápravový 3 - stranný sklápěcí přívěs Schwarzmüller – 2 ks 
    - objem korby: 12 m3 
    - užitné zatížení: 13 000 kg 
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 – nákladní vozidlo (návěs, hydraulická ruka):  – 2 ks 
 

 Man 26.440 TGS - max rychlost: 90 km/h 
 

 hydraulická ruka FASSI F210AC.24  
   - max. nosnost: 10 700 kg 
   - max. dosah: 12,75 m 
 

 3 - nápravový valníkový návěs Schwarzmüller 
   - vnitřní délka lož. plochy: 13 620 mm 
    - vnitřní šířka lož. plochy: 2 480 mm 
   - max.hmot. (povolená):  42 t 

 

 – pásové minirýpadlo:    – 2 ks 
 

  Caterpillar 305E CR - šířka radlice: 1980 mm 
    - hloubka dosahu: 3670 mm 

   - objem lopaty: 0,24 m3 

 + Nástavec – vibrační deska   
 

 – teodolit, nivelační přístroj, výtyčky, latě, lavičky (50 ks fošen délky 1,5 m, 
100 ks hranolků délky 1 m), kladivo 5kg, hřebíky, provázek, barevný sprej, 
lopaty, krumpáče, kolečka, latě, vodováha 3 m 

 

5.1.5 BOZP 
 

Před započetím pracovního procesu musí být všichni pracovníci 
seznámeni s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Bude proveden zápis o 
školení BOZP, jehož absolvování každý pracovník potvrdí svým podpisem. 
Před zahájením výkopových prací budou dále překontrolována všechna 
osvědčení (u pracovníků u nichž bude toto osvědčení požadováno – geodeti, 
řidiči,…) a technické listy k použitému strojnímu zařízení (rýpadla, nákladní 
vozidla,…), tyto stroje budou dále vizuálně zkontrolovány, zda nedochází 
k únikům kapalin do zeminy či ohrožení zdraví pracovníků.  

Skladování zeminy volně smí být pouze do výšky 2 m, v případě 
skladování ornice 1,5 m. Při provádění výkopových prací musí být 
zabezpečeno, že nedojde k zasypání výkopu. Pro zajištění stěn výkopů bude 
použito lehké hliníkové pažení SBH série 250, to bude používáno při výkopech 
hlubších než 1,5 m. Osazováno na místo bude pomocí pásového minirýpadla. 
Pracovníci osazující pažení budou seznámeni s montážními postupy výrobce. 
Současně s odstraňováním pažení bude postupně zasypáván výkop, dle postupů 
výrobce pažení. Dále bude dodržována minimální vzdálenost pohybu těžké 
techniky od výkopů, stroje se budou pohybovat ve vzdálenosti vetší než 1,5 m, 
výkopy se rovněž nebudou zbytečně zatěžovat stavebními materiály či stroji 
v této vzdálenosti. Při provádění výkopů hlubších než 1,3 m bude prováděn 
dohled, výkopy nesmí provádět pracovník osamoceně. Výkopy budou zřetelně 
označeny cedulemi s popisem a ohraničeny kovovým ohrazením výšky 
minimálně 1,1 m, zábradlí bude doplněno o vodorovný reflexní červeno-bílý 
pruh. Ohrazení bude vzájemně spojeno pro zabránění pádu osob do výkopu při 
opření o hrazení. Výkopy prostupující veřejným chodníkem budou opatřeny 
ocelovými přechody opatřenými zábradlím ve výšce minimálně 1,1 m, opatřeny 
zarážkou u podlahy. 
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Při nakládání materiálu na nákladní vozidlo lze manipulovat s pracovním 
zařízením nakladače pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního 
prostředku nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním 
zařízením nakladače nad kabinou nákladního vozu, je nutno zajistit, aby se 
během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je 
nutno nakládat rovnoměrně. Při jízdě stroje s naloženým materiálem musí být 
pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno v přepravní poloze tak, aby 
nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu obsluhy stroje. 
Obsluha stroje nesmí opustit kabinu stroje, aniž by bylo pracovní zařízení stroje 
spuštěno na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané 
přepravní poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání stroje. Lopata (či 
jiný pracovní nástroj) stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje. Při 
použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem (pásové 
minirýpadlo) platí vedle podmínek stanovených výrobcem i požadavky na 
bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených 
břemen.  

Po dokončení činnosti budou stroje zaparkovány na určená místa, kde 
nebudou překážet dalším pracím, stroje zde budou zajištěny proti 
samovolnému pohybu (zakládacími klíny, zařazením nejnižšího rychlostního 
stupně a zabrzděním parkovací brzdy). Pracovní zařízení stroje bude zajištěno 
spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy. 

Staveniště bude oploceno stávajícím drátěným plotem o výšce 1,8 m po 
celém obvodu staveniště, plot bude doplněn o dvě uzamykatelné brány pro 
vjezd a výjezd. Na všech vstupech a na přístupových komunikacích bude 
viditelně vyznačen bezpečnostní značkou zákaz vstupu nepovolaným osobám. 

 Na stavbě bude dodržována maximální povolená rychlost 10 km/h 
v průběhu celé stavby. Cedule vymezující maximální rychlost bude viditelně 
umístěna na oplocení u vjezdu na staveniště. Dále zde bude umístěna značka se 
zákazem vjezdu nepovolaných osob. 

Za vytyčovací práce odpovídá hlavní geodet (subdodavatele), který 
výsledky měření předá stavbyvedoucímu, zaměření bude převzato jen po 
splnění podmínek (viz KZP). 

Pro zajištění maximální možné bezpečnosti zdraví při práci se musí 
používat tyto ochranné pomůcky: ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní 
oděv a obuv, bezpečnostní přilba, reflexní vesta, chrániče sluchu, atd.  
 

Legislativa:  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích  
Zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (Dále jeho změny 362/2007 Sb., 
189/2008 Sb., 223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 
375/2011 Sb. a 225/2012 Sb.) 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při nebezpečí pádu 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  - požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů 
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5.2 Základové konstrukce 
 

5.2.1 Výkaz výměr 
 

 Podkladní beton C 12/15: 28,41 m3 
 

 Beton C 25/30: 
 SO 01: základové pásy: 199,49 m3 
  základová deska: 102,93 m3 
 

 SO 03: vodoměrná šachta: 14,08 m3 
 

 SO 05: revizní šachta: 6,1 m3 
 

 Beton C 20/25: 
 SO 02: základová deska: 0,4 m3 

 

 SO 10: základová deska: 7,01 m3 
 

 SO 11: základová deska: 5,57 m3 

 

Štěrk 16-32 mm:   
 SO 01:   88,66 m3 
 

 SO 02:   0,28 m3 

 

 SO 10:   1,66 m3 
 

 SO 11:   1,32 m3 

 

 Ocel B500 B: 
  Ø 6 mm: 867 kg 
 

  Ø 14 mm: 1535 kg 
 

  Ø 18 mm: 1934 kg 
 

 Ocel B500 A: 
  Ø 6 mm: 289 kg 

 

 Distanční podložky: 950 ks 
 

 Asfaltový penetrační lak: 152 ks (1 balení 19 kg) 
 

 Těžké asfaltové pásy typ S: 68 ks (1 role 10 m2, 47 kg) 
 

Jsou uvedeny hodnoty se započtením ztratného. Hodnoty jsou uváděny pro 
všechny objekty stejného druhu (A, B, C) stavby. Více viz výkaz výměr. 

 

5.2.2 Technologický postup provádění 
 

SO 01: 
 

- Podkladní beton – Dno rýh základových pásů bude vylito podkladním beton 
C 12/15. Beton bude dovezen na stavbu z betonárky 
autodomíchávačem a spouštěn do rýh autočerpadlem. 
Beton bude ihned zarovnáván. Tloušťka vrstvy 100 mm. 

- Sestavení bednění – Před započetím pokládání výztuže a betonáže bude 
sestaveno dřevěné bednění z fošen a hranolů, sbíjené 
hřebíky. Pro objekt SO 01 bude bednění sestavováno 
po obvodě všech základových konstrukcí, na vnější 
straně podél obvodových pásů bude bednění vysoké 
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200 mm, na vnitřní straně a u vnitřních pásů bude 
bednění vysoké 100 mm. Dále bude sestaveno 
bednění v místech nezasypaných výkopů inženýrských 
sítí v místech prostupu základovými pásy po celé 
výšce. Bednění bude natřeno odbedňovacím olejem. 

- Výztuž pásů – Po dokončení bednění bude do stavebních rýh pokládána 
výztuž, ta bude ukládána na distanční podložky. Výztuž 
bude pokládána podle statických výkresů, budou dodrženy 
minimální krycí vrstvy, 50 mm od podkladního betonu a 75 
mm od zeminy. Výztuž před betonáží zkontroluje statik. 
Bude použita ocel B500 B průměru 14 mm.  

- Betonáž pásů – Betonáž bude probíhat pomocí autočerpadla, vždy se začne 
od nejzazšího bodu a bude se pokračovat až po nejbližší 
místo. Betonáž obvodových a vnitřních pásů bude probíhat 
současně. Beton bude na stavbu dopravován pomocí 
autodomíchávačů. Bude použit beton C 25/30. Současně s 
betonáží bude probíhat zhutňování ukládané směsi pomocí 
ponorných vibrátorů. Beton bude zarovnáván s hranou 
vnitřního bednění (výška 100 mm). 

- Technologická pauza – Po dokončení betonáže bude následovat 
technologická pauza, bednění bude odstraněno 
po dosažení min. 35 % výsledné pevnosti 
betonu v tlaku (za optimálních podmínek 2 
dny). Během technologické pauzy bude beton 
ošetřován dle potřeby a počasí. 

- Odstranění bednění – Po dosažení pevnosti bude odstraněno vnitřní bednění 
(o výšce 100 mm) a bednění v místech inženýrských 
sítí. Bednění bude očištěno a skladováno na stavbě 
pro další použití. Dále budou provedeny zásypy 
zbylých inženýrských sítí a zásypy budou zhutněny 
pomocí minirýpadla. 

- Štěrkový podsyp – Bude proveden jako výplň mezi základovými pasy po 
celé ploše. Štěrk se po přivezení nákladními vozy bude 
skladovat na určené ploše stavby (viz situace ZS), 
odkud bude pomocí minirýpadla se širokou nakládací 
lopatou dopravováno mezi základové pásy. Doprostřed 
stavby bude štěrk dopravován ručně pomocí koleček. 
Vrstva štěrku bude o mocnosti 100 mm, rozprostírání 
bude prováděno ručně pomocí lopat a kovových hrábí. 
Bude použita frakce 16 – 32 mm. Štěrk bude zhutňován 
pomocí vibračního pěchu. 

- Výztuž desky – Výztuž v podobě kari sítí o průměru 6 mm s oky 150/150 
mm, bude pokládána dle projektu pod místa budoucí 
příček tloušťky 140 mm a do desek pod balkony. 
Přesahovat budou 0,5 m na každou stranu. Dále bude 
pokládána podél obvodových stěn s přesahem 0,5 m od 
vnitřní hrany základu. Pokládat se budou na distanční 
podložky. Výztuž B500 A. 
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- Betonáž desky – Beton bude na stavbu dopravován autodomíchávačem a po 
stavbě bude dopravován autočerpadlem. Betonáž bude 
probíhat po celé ploše do stávajícího bednění (po obvodě 
výšky 200 mm). Bude se postupovat v pruzích po šířce 
stavby od vzdálenějšího konce, šířka pruhu 2 m. 
Urovnáván bude pomocí vibračních latí. Beton C 25/30. 
Výška desky 100 mm. 

- Technologická pauza – Po dokončení betonáže bude následovat 
technologická pauza, bednění bude odstraněno 
po dosažení min. 70 % výsledné pevnosti 
betonu v tlaku (za optimálních podmínek 7 
dnů). Během technologické pauzy bude beton 
ošetřován dle potřeby a počasí. 

- Odstranění bednění – Po 7 dnech bude odstraněno vnější bednění (o výšce 
200 mm), bednění bude očištěno a skladováno na 
stavbě pro další použití. 

- Hydroizolace – Budou pokládány těžké asfaltové pásy typu S Dehtochema 
sklobit 40 tl. 4 mm v jedné vrstvě, vzájemně budou 
spojovány natavováním propan-butanovým hořákem. Pásy 
se budou pokládat na šířku budovy, vrstvy jednotlivých pásů 
se navzájem budou překrývat minimálně o 150 mm. Za 
okraje základové desky budou pásy vyloženy minimálně o 
250 mm. 
 

SO 03, SO 05: 
 

- Hydroizolace – Objekty budou izolovány proti spodní vodě a zemní 
vlhkosti. Bude použito těžkých asfaltových pásů typu 
S Dehtochema sklobit 40 tl. 4 mm. Pásy budou 
pokládány na urovnanou zeminu a budou pokládány ve 
dvou vrstvách. Pásy budou překládány min. o 150 mm 
přes sebe, vzájemně na sebe budou natavovány. V rozích 
budou opět překládány o min. 250 mm. 

- Výztuž zákl. desky – Výztuž bude pokládána rovnou do výkopu na 
položenou hydroizolaci dle statického výkresu, 
bude ukládána na distanční podložky pro 
dodržení dostatečných krycích vrstev (min. 75 
mm). Výztuž bude na stavbu dopravována už 
s ohyby. Před betonáží bude výztuž 
zkontrolována statikem. Výztuž B500 B. 

- Betonáž zákl. desky – Beton bude dopravován do stavební jámy skluzem 
přímo z autodomíchávače, beton bude spouštěn 
max. z výšky 1,5 m. Urovnání bude provedeno latí, 
tloušťka desky 200 mm. Bude použit beton C 
25/30. 

- Technologická pauza – Po dokončení betonáže bude následovat 
technologická pauza, ta bude trvat do dosažení 
min. 35 % výsledné pevnosti betonu v tlaku 
(za optimálních podmínek 2 dny). Během 
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technologické pauzy bude beton ošetřován dle 
potřeby a počasí. 

- Výztuž stěn – Budou se osazovat vodorovné pruty výztuží, vzdálenosti viz 
statický výkres výztuže. Pruty se budou upevňovat ke 
svislým prutům vyvedeným ze základové desky pomocí 
vázacích drátů. Pruty budou na stavbu dovezeny už ohnuté. 
Budou dodrženy tloušťky krycích vrstev (min. 75 mm), 
tloušťka stěny 150 mm. Před provedením bednění stěn bude 
výztuž zkontrolována statikem. Ocel B500 B. 

- Bednění stěn – Na stěny bude použito dřevěné bednění (fošny a hranoly 
sbíjené hřebíky). Bednění protilehlých stěn bude rozepřeno 
dřevěnými trámky a ukotveno dřevěnými klíny. Bednění 
bude do výšky spodní strany stropní desky. Tloušťka stěny 
150 mm, výška bednění 2 m. 

- Bednění stropu – Bednění stropní desky bude obdobné jako bednění stěn, 
bude podepřeno dřevěnými trámky podepřenými o 
základovou desku. V bednění bude vynechán otvor o 
rozměrech 1x0,7 m. Okraje stropní desky budou opatřeny 
bedněním o výšce 300 mm, okraje otvoru ve stropní 
desce bedněním o výšce 150 mm. Bednění bude 
celoplošně natřeno odbedňovacím nátěrem. 

- Výztuž stropu – Výztuž stropní desky bude na stavbu dopravována už 
s ohyby, osazována bude na bednění stropu na distanční 
podložky. Bude dodrženo rozmístění a krycí vrstva 
výztuže podle statických výkresů. Výztuž bude před 
provedením betonáže zkontrolována statikem.  
Ocel B500 B.  

- Betonáž – Betonáž stěn a stropu bude probíhat současně. Beton bude na 
stavbu dopraven autodomíchávačem a do uložení spouštěn 
skluzem z maximální výšky 1,5 m, stěny budou betonovány po 
vrstvách přibližně 30 cm, poté budou zhutňovány ponorným 
vibrátorem. Beton stropní desky bude zarovnán vibrační latí. 
Tloušťka stěn a stropní desky 150 mm. Beton třídy C 25/30. 

- Technologická pauza – Po dokončení betonáže bude následovat 
technologická pauza, ta bude trvat do dosažení 
min. 70 % výsledné pevnosti betonu v tlaku 
(za optimálních podmínek 7 dnů). Během 
technologické pauzy bude beton ošetřován dle 
potřeby a počasí. 

- Odstranění bednění – Po 7 dnech bude odstraněno veškeré bednění, bednění 
bude očištěno a skladováno na stavbě. 

- Inženýrské sítě – Po odstranění bednění bude dokončeno vedení 
inženýrských sítí, zbývající výkopy budou zasypány a 
zásypy zhutněny.  

- Osazení šachet – Pomocí pásového minirýpadla budou osazeny montované 
šachty podle projektu, budou doplněny o ocelová víka a 
po dokončení budou překryty ocelovými deskami o tl. 5 
mm (součást ZS budou odstraněny). 
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SO 02, SO 10, SO 11: 
 

- Sestavení bednění – Po obvodu bude sestaveno dřevěné bednění (fošny a 
hranoly sbíjené hřebíky). Bednění bude výšky 300 
mm, rozměrů podle rozměrů příslušných objektů. 

- Podsypání štěrkem – Objekty budou podsypány štěrkem, každý z objektů 
bude mít různé zhutněné štěrkové lože, objekty SO 
10 a SO 11 budou mít štěrkové lože o tl. 50 mm a 
objekty SO 02 lože tl. 150 mm. Štěrk bude na stavbu 
dopraven nákladním vozem a umisťován přímo do 
bednění. Bude použita frakce 16 – 32 mm. 

- Betonáž – Betonáž bude probíhat skluzem přímo z autodomíchávače, 
kterým bude beton na stavbu dopraven. Beton bude do uložení 
spouštěn z max. výšky 1,5 m. Beton bude urovnán vibrační 
latí. Beton třídy C 20/25. 

- Technologická pauza – Po dokončení betonáže bude následovat 
technologická pauza, ta bude trvat do dosažení 
min. 70 % výsledné pevnosti betonu v tlaku 
(za optimálních podmínek 7 dnů). Během 
technologické pauzy bude beton ošetřován dle 
potřeby a počasí. 

- Odstranění bednění – Po 7 dnech bude odstraněno veškeré bednění, bednění 
bude očištěno a skladováno na stavbě pro další 
použití. 

 

5.2.3 Personální obsazení 
 

Vedoucí čety, mistr 1 
Železáři 2 
Betonáři 2 
Tesaři 2 
Řidič autodomíchávače 2 
Řidič autočerpadla 1 
Řidič pásového minirýpadla 1 
Řidič nákladního vozu (sklápěcí) 1 
Řidič nákladního vozu (valník, hydraulická ruka) 1 
Pomocné síly 4 
 

5.2.4 Stroje, mechanismy a stavební pomůcky 
 

 – nákladní vozidlo (sklápěcí):   – 1 ks 
 

  Tatra T815 6x6 - max. rychlost: 85 km/h 
   - užitečné zatížení: 16 300 kg 
   - objem nástavby: 9 m3 

 

 – nákladní vozidlo (valník, hydraulická ruka):  – 1 ks 
 

  Volvo FM 12-380  - max. rychlost: 90 km/h 
    - ložná délka:   7 450 mm 
    - ložná šířka:   2 480 mm 
   Hydraulická ruka FASSI F80A - max. dosah: 7,2 m 
    - max. nosnost: 8 t  
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 – pásové minirýpadlo:    – 1 ks 
  Caterpillar 305E CR - šířka radlice: 1980 mm 
    - hloubka dosahu: 3670 mm 
    - objem lopaty: 0,8 - 0,24 m3 

  + Nástavec – vibrační deska 
 

 – autodomíchávač:     – 2 ks 
 

  Schwing Stetter C3 AM 10 C - objem: 10 m3 

    - rychlost: 90 km/h 
 
 – autočerpadlo:    – 1 ks 
 

  Schwing S 39 X - vertikální dosah: 38,7 m 
  - horizontální dosah: 34,7 m 
  - průměr potrubí: DN 125 
  - délka koncové hadice: 4 m 
  - dopravované množství: 136 m3/h 
 

– ponorný vibrátor: – 2 ks 
 

 Enar dingo - hmotnost: 5,4 kg 
  - elektrický příkon: 2300 W 
  - otáčky motoru: 18 000 ot./min 

 

– plovoucí vibrační lať:   – 1 ks 
 

 Redimax RVH 200 - hmotnost: 17 kg 
  - šířka záběru: 1,5 m 
  - výkon: 1,1 kW 
 

– vibrační lať:   – 1 ks 
 

 Redimax Duoscreed - hmotnost: 23 kg 
  - šířka záběru: 2,4 m 
  - výkon: 1,2 kW 
 

- vibrační pěch:   – 1 ks 
 

 POWERPAC PPS 62 H - hmotnost: 62 kg 
  - hloubka hutnění: 60 – 75 mm 
 

– kolečka, lopaty, latě, vodováha 3 m, kladivo 5kg, ocelové hrábě, kleště, 
vázací drát, fošny, hranoly, trámky, hřebíky, odbedňovací olej, propan-
butanový hořák, propan-butanová láhev 33 kg 

 

5.2.5 BOZP 
 

Před započetím pracovního procesu musí být všichni pracovníci 
seznámeni s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Bude proveden zápis o 
školení BOZP, jehož absolvování každý pracovník potvrdí svým podpisem. 
Před zahájením prací budou dále překontrolována všechna osvědčení (u 
pracovníků u nichž bude toto osvědčení požadováno – řidiči,…) a technické 
listy k použitému strojnímu zařízení (nákladní vozidla, autodomíchávače,…), 
tyto stroje budou dále vizuálně zkontrolovány, zda nedochází k únikům kapalin 
do zeminy či ohrožení zdraví pracovníků.  



52 
 

Bednění musí být těsné, bez mezer a prostorově tuhé, podpěry řádně 
kotveny do zeminy, musí mít dostatečnou únosnost a budou uhlopříčně ztuženy 
ve všech rovinách, rozpěry budou vodorovné, bez možnosti pohybu. Před 
betonáží bude bednění řádně prohlédnuto a případné závady či nedostatky 
ihned odstraněny (viz KZP). Bednění se dále bude kontrolovat v průběhu 
betonáže, závady ihned odstraňovány. Obsluha čerpadla a osoba umisťující 
betonovou směs (nebo jí asistující osoba) budou vybaveni vysílačkami pro 
vzájemnou komunikaci. Současně s odbedňováním bude probíhat rozebírání a 
čištění prvků a jejich ukládání na předem určenou skládku, aby nedocházelo 
k hromadění materiálu na místech, kde může způsobit zranění. Při spojování 
izolačních pásů natavováním budou dodržovány podmínky požární bezpečnosti 
stanovené zvláštním právním předpisem - vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se 
stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v 
tavných nádobách. Natavování bude provádět pouze osoba zaškolená pro tuto 
práci. 

Pro autodomíchávače platí, že před jízdou, zejména po ukončení plnění 
nebo vyprazdňování přepravního zařízení, řidič zkontroluje zajištění výsypného 
zařízení v přepravní poloze v souladu s návodem k používání. Při přejímce a 
při ukládání (přečerpávání) betonové směsi musí být vozidlo umístěno na 
přehledném a dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci, 
budou pro tento účel zhotovena parkovací místa zhutněná betonovým 
recyklátem. Pro dopravu betonových směsí k autočerpadlu bude zajištěn přímý 
a zpevněný příjezd bez překážek. Pojízdné autočerpadlo bude umístěno na 
zpevněné ploše na volném prostranství, kde se nenacházejí překážky pro 
manipulaci s výložníkem a potrubím. V pracovním prostoru výložníku 
autočerpadla je zakázáno se zdržovat. Výložník nelze využívat ke zdvihání 
břemen. Manipulace s rozvinutým výložníkem smí být prováděna jen při 
zajištění stability opěrami (stabilizátory). Přemisťovat autočerpadlo lze jen 
s výložníkem v přepravní poloze.  

Hlavici ponorného vibrátoru je možné ponořit nebo vytáhnou jen za 
chodu vibrátoru. Hlavice vibrátoru se nesmí dotýkat bednění ani výztuže. 

Po dokončení činnosti budou stroje zaparkovány na určená místa, kde 
nebudou překážet dalším pracím, stroje zde budou zajištěny proti 
samovolnému pohybu (zakládacími klíny, zařazením nejnižšího rychlostního 
stupně a zabrzděním parkovací brzdy). Pracovní zařízení stroje bude zajištěno 
spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy. 

Staveniště bude oploceno stávajícím drátěným plotem o výšce 1,8 m po 
celém obvodu staveniště, plot bude doplněn o dvě uzamykatelné brány pro 
vjezd a výjezd. Na všech vstupech a na přístupových komunikacích bude 
viditelně vyznačen bezpečnostní značkou zákaz vstupu nepovolaným osobám. 

Na stavbě bude dodržována maximální povolená rychlost 10 km/h 
v průběhu celé stavby. Cedule vymezující maximální rychlost bude viditelně 
umístěna na oplocení u vjezdu na staveniště. Dále zde bude umístěna značka se 
zákazem vjezdu nepovolaných osob. 

Pro zajištění maximální možné bezpečnosti zdraví při práci se musí 
používat tyto ochranné pomůcky: ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní 
oděv a obuv, bezpečnostní přilba, reflexní vesta, chrániče sluchu, atd.  
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Legislativa:  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích  
Zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (Dále jeho změny 362/2007 Sb., 
189/2008 Sb., 223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 
375/2011 Sb. a 225/2012 Sb.) 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při nebezpečí pádu 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  - požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů 

 

5.3 Hrubá vrchní stavba 
 

5.3.1 Výkaz výměr 
 

1NP: 
Nosné zdivo: Heluz STi 30: 4752 ks 49,5 palet 

 Heluz STi 30-1/2: 250 ks 1,3 palet 
 Heluz STi 30-R: 166 ks 1,3 palet 
 Heluz AKU 30 zalévané: 196 ks 4,9 palet 
 

Příčky: Heluz 14: 550 ks 5,5 palet 
 Heluz 6,5: 454 ks 2,1 palet 
 Heluz CV 14: 20 ks 
 

Malta: TI malta Heluz TM 39: 13458 l 13,458 m3 
 

Zakl. malta: HELUZ:  1321 l 95 pytlů 
 

 Zálivka: C 12/15: 16,5 m3 

  

 Zálivka: C 25/30: 2,303 m3 
 

 Beton: C 25/30: 15,068 m3 
 

Ocel: B500 B ø 14 mm: 12 ks 11,72 kg 
 

2NP: 
Nosné zdivo: Heluz STi 30: 4200 ks 43,8 palet 

 Heluz STi 30-1/2: 240 ks 1,25 palet 
 Heluz STi 30-R: 141 ks 1,1 palet 
 Heluz AKU 30 zalévané: 192 ks 4,8 palet 
 

Příčky: Heluz 14: 625 ks 6,25 palet 
 Heluz 6,5: 65 ks 0,3 palety 
 Heluz CV 14: 29 ks 
 

Malta: TI malta Heluz TM 39: 11912 l 11,912 m3 
 

Zakl. malta: HELUZ: 1223 l 88 pytlů 
 

 Zálivka: C 12/15: 16,5 m3 

 

 Zálivka: C 25/30: 2,402 m3 
 

 Beton: C 25/30: 14,458 m3 
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3NP: 
Nosné zdivo: Heluz STi 30: 4200 ks 43,8 palet 

 Heluz STi 30-1/2: 240 ks 1,25 palet 
 Heluz STi 30-R: 141 ks 1,1 palet 
 

Příčky: Heluz 14: 625 ks 6,25 palet 
 Heluz 6,5: 65 ks 0,3 palety 
 Heluz CV 14: 29 ks 
 

Malta: TI malta Heluz TM 39: 11912 l 11,912 m3 

 

Zakl. malta: HELUZ: 1223 l 88 pytlů 
 

Zálivka: C 12/15: 16,5 m3 

  

 Zálivka: C 25/30: 2,511 m3 
 

 Beton: C 25/30: 12,995 m3 
 

Jsou uvedeny hodnoty se započtením ztratného. Hodnoty jsou uvedeny jen pro 
jeden objekt SO 01. Překlady, stropní panely, prvky komínu a další viz výkaz 
výměr. 

 

5.3.2 Technologický postup provádění 
 

- Vytyčení rohů – Vytyčení rohů obvodových stěn bude provedeno 
subdodavatelem a zajištěno lavičkami, dále 
subdodavatel zajistí zaměření rohů vnitřních nosných 
stěn, napojení příček a dveřních otvorů. O zaměření 
bude proveden protokol a zápis do stavebního deníku. 
Rohy budou vyznačeny barevným sprejem, polohy zdí 
provázkem. 

- Podklad – Pod zdmi ve 2NP a 3NP budou pokládány těžké asfaltové pásy 
typu S, v 1NP podklad bude tvořit hydroizolace základové 
desky. Před položením pásů bude povrch opatřen asfaltovým 
penetračním lakem. Pásy budou na sebe natavovány, překládány 
minimálně o 100 mm. Přesah přes okraje zdí min. 150 mm. 

- Založení rohů – Po vytyčení budou založeny rohy obvodových stěn. 
Keramické tvárnice budou ukládány do maltového lože 
ze zakládací malty tl. 12 mm. Cihly budou urovnány 
vodováhou ve všech směrech. Mezi rohovými cihlami 
budou nataženy provázky pro dodržení rovinnosti stěn. 

- Zdění 1. výška – První řada tvárnic se klade do maltového lože ze zakládací 
malty o tl. 12 mm (může se měnit v závislosti na 
nerovnosti základové desky). Cihly se vyrovnávají 
vodováhou ve všech směrech pro dodržení rovinnosti stěn. 
1. výška stěn bude vyzdívána do výšky 1,5 m (6 vrstev). 
Budou vyzdívány pouze nosné stěny, pro příčky budou 
vynechávány kapsy v každé 2. vrstvě. U zdiva bude 
dodržováno překrývání styčných spár minimálně o 1/4 
tvárnice. Styčné spáry se nemaltují, jsou spojovány na pero 
a drážku, maltují se styčné spáry v rozích stěn, kde 
nedochází ke spojení na P+D. 
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- Lešení – Po dokončení zdění 1. výšky bude sestaveno pojízdné lešení. To 
bude použito pro vyzdění 2. výšky. Bude opatřené žebříkem. 
Výška pracovní podlahy bude 1,25 m. Šířka lešení bude 1,5 m a 
délka 5 m. Lešení bude umístěno uvnitř stavby. 

- Zdění 2. etapa – Po sestavení lešení bude vyzdívána 2. výška, ta bude 
vyzdívána stejně jako 1. výška. Tl. ložné spáry bude 12 
mm, zdivo bude zarovnáno pomocí vodováhy. 2. výška 
bude vyzdívána do výšky 1,25 m (5 vrstev), celková 
výška stěn bude 2,75 m. Budou vyzdívány pouze nosné 
stěny, pro příčky budou vynechávány kapsy v každé 2. 
vrstvě. U zdiva bude dodržováno překrývání styčných 
spár minimálně o 1/4 tvárnice. Styčné spáry se nemaltují, 
jsou spojovány na pero a drážku, maltují se styčné spáry 
v rozích stěn, kde nedochází ke spojení na P+D. 

- Osazení překladů – Překlady budou ukládány do maltového lože, po osazení 
budou urovnány vodováhou. Počet překladů, uložení a 
skladba viz výkresová část a výkaz výměr. Před 
osazením budou skladovány uvnitř stavby a na místo 
osazovány ručně. 

- AKU stěny – Mezibytové stěny budou sestaveny z keramických tvárnic 
Heluz AKU 30, ty budou zalévány betonovou zálivkou C 
12/15. Zalití tvárnic bude probíhat maximálně po 4 
vrstvách. Aku stěny budou na ostatní napojovány pomocí 
plochých nerez kotev. Tvárnice jsou navzájem převazovány 
o 1/2, spojovány jsou v ložných spárách na maltu tl. 12 mm 
a ve styčných spárách na pero a drážku. Beton pro výplně 
bude na stavbu dopravován autodomíchávačem. 

- Maltové lože – Na poslední vrstvě tvárnic bude vytvořeno maltové lože o tl. 
50 mm, toto lože bude sloužit pro vyrovnání případných 
nepřesností a nerovností, pro osazení stropních panelů je 
třeba rovná a vodorovná plocha. 

- Sestavení komínu – Po dokončení nosných stěn bude sestaven komín 
z keramických tvárnic Heluz HU, ty budou 
spojovány tenkovrstvou maltou. Komín je založen 
na komínové podkladní desce. Komínová vložka je 
plastová spojovaná svařováním na tupo a je 
napojená na odvod kondenzátu. V každém patře 
bude komín ukončen těsně pod budoucí stropní 
konstrukcí, ve zdění se bude pokračovat až po 
zhotovení stropů, poslední část komínu bude 
dokončena současně se střešní konstrukcí. 

- Technologická pauza – Po dokončení betonáže bude následovat 
technologická pauza, ta bude trvat do dosažení 
min. 35 % výsledné pevnosti betonu v tlaku 
(za optimálních podmínek 2 dny). Během 
technologické pauzy bude beton ošetřován dle 
potřeby a počasí. 
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- Asfaltové pásy – Na urovnaný podklad z maltového lože budou pokládány 
těžké asfaltové pásy typu S, po celé šířce stěny a budou 
ukládány na sucho, vzájemně na sebe budou pásy doléhat 
(nebudou se překrývat). 

- Osazení stropních panelů – Stropní panely nebudou na stavbě skladovány, 
odebírány budou rovnou z nákladních vozů. Na 
místo uložení budou přesouvány pomocí 
věžového jeřábu. Panely budou ukládány na 
asfaltové pásy, bude dodrženo uložení, viz 
výkres stropních konstrukcí. Postup osazování 
viz schéma postupu výstavby. 

- Bednění pro dobetonávky – Místa dobetonávek jsou vyznačena ve výkresu 
stropních konstrukcí, jako bednění bude 
použito dřevěných fošen a trámků pro 
podepření. Případné vyrovnání bude 
provedeno klíny. 

- Bednění věnců – Po obvodu objektu bude zhotoveno dřevěné bednění 
z prken a fošen ukotvené do spodního zdiva pomocí 
závitových tyčí, bednění bude zároveň sloužit jako 
konstrukce zábradlí. Výška bude 230 mm nad 
vyrovnávacím maltovým ložem. Prvky bednění budou 
spojovány vruty. 

- Tepelná izolace – Do zhotoveného bednění bude vkládána tepelná izolace 
Isover tl. 50 mm po vnějším obvodu bednění. Izolace 
bude upevněna pomocí malty. 

- Výztuž věnců – Výztuž bude připravována přímo na stavbě (na plochách 
SP1, SP2, SP3), svazována pomocí vázacího drátu. Věnce 
budou na místo ukládány v podobě armokošů, v uložení se 
svážou dohromady vázacím drátem. Ocel B500 B. 

- Osazení ISO nosníků – Pro zhotovení balkonových desek budou použity 
ISO nosníky, ty budou ukládány podle postupů 
výrobce a zakotveny budou do výztuže věnce. 

- Bednění stropu – Pro monolitickou stropní konstrukci nad technickou 
místností a vyložené balkonové konstrukce bude 
sestaveno dřevěné bednění, to bude tvořeno fošnami, 
trámy a sloupky spojovanými vruty. Bednění bude 
potřeno odbedňovacím olejem. Bude zajištěna 
dostatečná prostorová tuhost konstrukce. 

- Výztuž stropu – Monolitická stropní konstrukce a balkonové desky budou 
vyztuženy podle výkresu výztuže. Ta bude ukládána do 
sestaveného bednění na distanční podložky. U výztuže 
budou dodržovány vzdálenosti a minimální krytí výztuže. 
Ocel B500 B. 

- 1. Bednění schodiště – Bude provedena spodní strana bednění 
schodišťových ramen, podesty a nosníků. 
Bednění bude zhotoveno z prken a fošen 
spojovanými vruty a podepřenými trámky. 
Bednění bude natřeno odbedňovacím 
nátěrem. 
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- Výztuž schodiště – Do zhotoveného bednění bude na distanční podložky 
ukládána výztuž, ta bude svazována do armokošů na 
skladovacích plochách a následně ukládána do bednění. 
Ocel B500 B. 

- 2. Bednění schodiště – Po uložení výztuže budou postupně zhotovovány 
části dřevěného bednění, které budou na místo 
usazovány postupně, s postupem betonáže. 

- Betonáž, zálivka – Nejprve proběhne betonáž monolitické stropní desky, 
balkonových desek, obvodového věnce a schodiště. 
Beton bude na místo dopravován pomocí čerpadla a na 
stavbu bude dovážen autodomíchávačem. Beton bude 
spouštěn z maximální výšky 1,5 m. Beton C 25/30. 
V průběhu betonáže bude beton zhutňován ponorným 
vibrátorem, zarovnání bude provedeno vibrační latí. 
Poté se provede zálivka mezi panely. Bude použit beton 
C 25/30 s jemnou frakcí kameniva. Beton bude 
zarovnán s horní hranou panelů. Zarovnání bude 
provedeno latí. 

- Technologická pauza – Po dokončení betonáže bude následovat 
technologická pauza, ta bude trvat do dosažení 
min. 70 % (případně 35 %) výsledné pevnosti 
betonu v tlaku (za optimálních podmínek 7 
dnů). Během technologické pauzy bude beton 
ošetřován dle potřeby a počasí. 

- Odstranění bednění – Po dokončení technologické přestávky a dosažení 35 
% pevnosti bude odstraněno nenosné bednění, 
bednění stupnic schodiště. Po skončení 
technologické přestávky a dosažení 70 % pevnosti 
bude odstraněno veškeré nosné bednění stropu, 
schodiště a dobetonávek. Bednění bude rozebráno, 
očištěno a skladováno na stavbě pro další použití. 

- Další podlaží – Následovat bude výstavba dalšího podlaží, bude se opakovat 
předchozí postup. 

- Příčky – Současně s výstavbou dalšího podlaží bude probíhat zdění příček 
v prvním podlaží. Příčky budou spojovány s nosnými stěnami do 
vynechaných ozubů. Zdění bude probíhat stejně jako zdění 
nosných konstrukcí. Vyzdění 1. výšky a následně druhé výšky, 
spára v koruně příčky bude domaltována. Překlady v příčkách 
budou osazovány do maltového lože v počtech a rozměrech 
uložení podle stavebních výkresů. 
 

5.3.3 Personální obsazení 
 

Svislé konstrukce: 
Vedoucí čety, mistr 1 
Zedník 2 
Řidič nákladního vozu (valník, hydraulická ruka) 1 
Řidič nákladního vozu (silo) 1 
Řidič nákladního vozu (silonosič) 1 
Řidič autodomíchávače 1 
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Jeřábník 1 
Vazači 2 
Pomocné síly 4 
 

Vodorovné konstrukce: 
Vedoucí čety, mistr 1 
Zedník 1 
Tesaři 2 
Betonáři 2 
Železáři 2 
Řidič nákladního vozu (valník, hydraulická ruka) 1 
Řidič nákladního vozu (návěs) 2 
Řidič autodomíchávače 1 
Jeřábník 1 
Vazači 2 
Pomocné síly 2 

 

5.3.4 Stroje, mechanismy a stavební pomůcky 
 

Svislé konstrukce: 
 

 – nákladní vozidlo (valník, hydraulická ruka):  – 1 ks 
 

  Volvo FM 12-380  - max. rychlost: 90 km/h 
    - ložná délka:   7 450 mm 
    - ložná šířka:   2 480 mm 
   Hydraulická ruka FASSI F80A - max. dosah: 7,2 m 
    - max. nosnost: 8 t  
 

 – nákladní vozidlo (silo):    – 1 ks 
 

  MAN 17332 Silo 4x2  - max. rychlost: 80 km/h 
    - objem:   10 m3 
 

 – nákladní vozidlo (silonosič):    – 1 ks 
 

  Tatra T810 6x6  - max. rychlost: 85 km/h 
   - užitné zatížení: 28 250 kg 
 

 – autodomíchávač:     – 1 ks 
 

  Schwing Stetter C3 AM 6 C - objem: 6 m3 

    - rychlost: 90 km/h 
 

– věžový jeřáb:   – 2 ks 
 

  Liebherr 65 K  
    - výška: 21 m 
    - max. dosah: 28 m 

   - max. nosnost (28 m): 2600 kg 
 

 – Transportní silo:     – 3 ks 
 

    - objem: 12,5 m3 
    - výška:   6,13 m 
    - šířka:   2,1 m 
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 – kontinuální míchačka:    – 3 ks 
 

  Filamos KM 40  - technický výkon: 40 dm3/h 
    - příkon:   5,5 kW 
    - napájení:   380 V 
    - hmotnost: 271 kg 
 

– čerpadlo: – 2 ks 
 

 Čerpadlo KCP T 20 - dodávka směsi: 20 m3/h 
  - objem násypky: 350 l 
  - výkon: 50 kW 
  - průměr potrubí: 125 mm 
  - hmotnost: 2850 kg 
 

Vodorovné konstrukce: 
 

 – nákladní vozidlo (valník, hydraulická ruka):  – 1 ks 
 

  Volvo FM 12-380  - max. rychlost: 90 km/h 
    - ložná délka:   7 450 mm 
    - ložná šířka:   2 480 mm 
   Hydraulická ruka FASSI F80A - max. dosah: 7,2 m 
    - max. nosnost: 8 t 
 

 – nákladní vozidlo (návěs):   – 2 ks 
 

 Man 26.440 TGS - max rychlost: 90 km/h 
 

 3 - nápravový valníkový návěs Schwarzmüller 
   - vnitřní délka lož. plochy: 13 620 mm 
    - vnitřní šířka lož. plochy: 2 480 mm 
   - max.hmot. (povolená):  42 t 

 

 – autodomíchávač:     – 1 ks 
 

  Schwing Stetter C3 AM 6 C - objem: 6 m3 

    - rychlost: 90 km/h 
 

 – věžový jeřáb:     – 2 ks 
 

  Liebherr 65 K  
    - výška: 21 m 
    - max. dosah: 28 m 

   - max. nosnost (28 m): 2600 kg 
 

– čerpadlo: – 2 ks 
 

 Čerpadlo KCP T 20 - dodávka směsi: 20 m3/h 
  - objem násypky: 350 l 
  - výkon: 50 kW 
  - průměr potrubí: 125 mm 
  - hmotnost: 2850 kg 
 

– ponorný vibrátor: – 2 ks 
 

 Enar dingo - hmotnost: 5,4 kg 
  - elektrický příkon: 2300 W 
  - otáčky motoru: 18 000 ot./min 
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– plovoucí vibrační lať:   – 2 ks 
 

 Redimax RVH 200 - hmotnost: 17 kg 
  - šířka záběru: 1,5 m 
  - výkon: 1,1 kW 
 

– lopaty, latě, vodováha 3 m, kladivo 5kg, kleště, vázací drát, fošny, hranoly, 
trámky, hřebíky, odbedňovací olej, žebřík 5 m, el. vrtačky, AKU vrtačky 

 

5.3.5 BOZP 
 

Před započetím pracovního procesu musí být všichni pracovníci 
seznámeni s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Bude proveden zápis o 
školení BOZP, jehož absolvování každý pracovník potvrdí svým podpisem. 
Před zahájením prací budou dále překontrolována všechna osvědčení (u 
pracovníků u nichž bude toto osvědčení požadováno – řidiči, jeřábník,…) a 
technické listy k použitému strojnímu zařízení (nákladní vozidla, 
autodomíchávače,…), tyto stroje budou dále vizuálně zkontrolovány, zda 
nedochází k únikům kapalin do zeminy či ohrožení zdraví pracovníků.  

Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal 
volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. Na právě vyzdívanou stěnu se 
nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění kontroly 
svislosti zdiva a vázání rohů. Zdění 2. výšky bude probíhat ve výšce podlahy 
lešení 1,25 m. 

Potrubí a hadice pro dopravu betonové směsi musí být vedeny a zajištěny 
tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání, například lešení, 
bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. Víko tlakové nádoby 
nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle návodu k 
používání, například odvzdušňovacím ventilem. Vyústění potrubí na čerpání 
směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění fyzických osob 
následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků dopravované 
směsi bylo minimalizováno. K čerpadlu je zajištěn bezpečný příjezd bez 
překážek. U čerpadla je zakázáno přehýbat hadice, manipulovat se spojkami, 
ručně přemisťovat hadice nejsou-li k tomu určeny, vstupovat na čerpadlo, 
hadice a do prostoru ústí hadice.  

Jeřábem je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, 
upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly 
potřebné k jejich zdvihnutí. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické 
osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti, teprve po ustálení dílce nad místem 
montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení. Dílec 
se od závěsu odepíná až po jeho uložení na místo. Při nepříznivé situaci je 
zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou situaci, která 
výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách 
považuje - bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, čerstvý vítr o rychlosti 
nad 8 m/s, dohlednost v místě práce menší než 30 m, teplota prostředí během 
provádění prací nižší než -10 °C. 

Bednění musí být těsné, bez mezer a prostorově tuhé, podpěry řádně 
kotveny, musí mít dostatečnou únosnost a budou uhlopříčně ztuženy ve všech 
rovinách, rozpěry budou vodorovné, bez možnosti pohybu. Před betonáží bude 
bednění řádně prohlédnuto a případné závady či nedostatky ihned odstraněny 
(viz KZP). Bednění se dále bude kontrolovat v průběhu betonáže, závady ihned 
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odstraňovány. Obsluha jeřábu a osoba umisťující betonovou směs (nebo jí 
asistující osoba) budou vybaveni vysílačkami pro vzájemnou komunikaci. 
Současně s odbedňováním bude probíhat rozebírání a čištění prvků a jejich 
ukládání na předem určenou skládku, aby nedocházelo k hromadění materiálu 
na místech, kde může způsobit zranění.  

Pro autodomíchávače platí, že před jízdou, zejména po ukončení plnění 
nebo vyprazdňování přepravního zařízení, řidič zkontroluje zajištění výsypného 
zařízení v přepravní poloze v souladu s návodem k používání. Při přejímce a 
při ukládání betonové směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci, budou pro 
tento účel zhotovena parkovací místa zhutněná betonovým recyklátem.  

Hlavici ponorného vibrátoru je možné ponořit nebo vytáhnou jen za 
chodu vibrátoru. 

Staveniště bude oploceno stávajícím drátěným plotem o výšce 1,8 m po 
celém obvodu staveniště, plot bude doplněn o dvě uzamykatelné brány pro 
vjezd a výjezd. Na všech vstupech a na přístupových komunikacích bude 
viditelně vyznačen bezpečnostní značkou zákaz vstupu nepovolaným osobám. 

Na stavbě bude dodržována maximální povolená rychlost 10 km/h 
v průběhu celé stavby. Cedule vymezující maximální rychlost bude viditelně 
umístěna na oplocení u vjezdu na staveniště. Dále zde bude umístěna značka se 
zákazem vjezdu nepovolaných osob. 

Pro zajištění maximální možné bezpečnosti zdraví při práci se musí 
používat tyto ochranné pomůcky: ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní 
oděv a obuv, bezpečnostní přilba, reflexní vesta, chrániče sluchu, atd.  

 

Legislativa:  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích  
Zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (Dále jeho změny 362/2007 Sb., 
189/2008 Sb., 223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 
375/2011 Sb. a 225/2012 Sb.) 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při nebezpečí pádu 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  - požadavky na bezpečný provoz a 
používání stroje 

 

5.4 Dokončovací práce hrubé vrchní stavby 
 

5.4.1 Výkaz výměr 
 

Střecha: 
Spádová vrstva: 

Liapor beton LC 16/18 F4: 
Objem:  58,69 m3 
Ztratné:  10 % 
Objem celkem:  64,56 m3 
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Tepelná izolace: 
Isover S 5: 

Rozměr desky: 2000 x 1200 x 50 mm 
Plocha: 28,1 m2 
Plocha desky: 2,4 m2 
Počet desek: 11,7 ks 
Ztratné: 10 % 
Počet desek celkem: 13 ks 
 

Isover T 10: 
Rozměr desky: 2000 x 1200 x 100 mm 
Plocha: 80,75 m2 
Plocha desky: 2,4 m2 
Počet desek: 33,65 ks 
Ztratné: 10 % 
Obsah balení:   13 ks 
Počet balení:    3 ks 
Počet desek celkem:   39 ks 
 

Isover S 8: 
Rozměr desky: 2000 x 1200 x 80 mm 
Plocha: 80,75 m2 
Plocha desky: 2,4 m2 
Počet desek: 33,65 ks 
Ztratné: 10 % 
Obsah balení:   16 ks 
Počet balení:    2,5 ks 
Počet desek celkem:   40 ks 

 

Hydroizolace: 
Dektrade elastek 50 special dekor: 

Rozměr pásu: 5000 x 1000 x 5 mm 
Plocha: 121,13 m2 
Spotřeba: 0,243 ks/m2 
Počet pásů: 29,4 ks 
Ztratné: 15 % 
Počet desek celkem:   34 ks 

 

Dektrade glastek 40 special mineral: 
Rozměr pásu: 7500 x 1000 x 4 mm 
Plocha: 121,13 m2 
Spotřeba: 0,16 ks/m2 
Počet pásů: 19,4 ks 
Ztratné: 15 % 
Počet desek celkem:   23 ks 
 

Atika: 
Beton C 20/25 XC1 S2: 

Objem: 2,74 m3 
Ztratné: 10 % 
Objem celkem: 3 m3 
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Cihelné bloky HELUZ 14: 
Rozměr: 497 x 140 x 249 mm 
Plocha: 36,31 m2 
Spotřeba: 8 ks/m2 
Počet kusů: 291 ks 
Ztratné: 2 % 
Počet kusů celkem:   300 ks 
Hmotnost:    11,1 kg/ks 
Hmotnost celkem:   3330 kg 
Kusů na paletě:   100 ks 
Počet palet:    3 palety 

 

Tenkovrstvá malta: 
Spotřeba: 1,4 l/m2 
Plocha: 145,24 m2 
Počet litrů: 203,34 l 
Ztratné: 10 % 
Počet litrů celkem: 223,67 l 
Vydatnost: 19,5 l/pytel 
Počet pytlů:    12 pytlů 
Hmotnost:    25 kg/pytel 
Hmotnost celkem:   300 kg 
 

Výplně okenních otvorů: 
Okenní otvory: 

Rozměry: 1900 x 1500 mm 8 ks 
Rozměry: 900 x 900 mm 11 ks 
Rozměry: 2700 x 1500 mm 14 ks 
Rozměry: 1000 x 1000 mm 8 ks 
Rozměry: 1100 x 1100 mm 1 ks 

 

Balkonové dveře: 
Rozměry: 900 x 1970 mm 17 ks 

 

5.4.2 Technologický postup provádění 
 

Střecha: 
- Podklad zdiva – Jako podklad zdiva je použito těžkých asfaltových pásů 

Dehtochema sklobit 40. Pásy nebudou překládány, budou 
pokládány na sraz, přesah pásů přes hranu zdiva je 
minimálně 150 mm. 

- Zdění atiky – Atika je tvořena dvěma vrstvami broušených cihel HELUZ 14 
po obvodu stropní konstrukce kladenými na tenkovrstvou 
maltu.  

- Bednění atiky – Pro železobetonový věnec bude zhotoveno po obvodu 
oboustranné dřevěné bednění ukotvené do zhotoveného 
zdiva. Výška bednění je 300 mm. Bednění bude 
celoplošně natřeno odbedňovacím nátěrem. 

 
 



64 
 

- Lepenka – Po celé ploše střechy a atiky bude položena asfaltová lepenka pro 
oddělení vrstev. Lepenka bude pokládána do separačního nátěru. 
U atiky a všech prostupů bude ponechán přesah 0,5 m, ten bude 
následně upraven s postupem prací, překládání pásů minimálně 
o 150 mm. 

- Dilatace atiky – Po obvodu atiky bude položena tepelná izolace Isover S 5 tl. 
50 mm a výšky 350 mm. Přes izolaci bude přehnuta 
ponechaná lepenka. 

- Výztuž atiky – Výztuž do věnce atiky bude tvořena pruty o průměru 10 mm 
a 6 mm, výztuž bude vázána do armokošů na skladovacích 
plochách (SP1, SP2, SP3). Armokoše budou na místo 
dopravovány jeřábem a v bednění ukládány na distanční 
podložky PVC. Armokoše budou navzájem svazovány 
vázacím drátem. 

- Prostupy – Před betonáží budou provedeny všechny prostupy (větrání, 
komín, svodné potrubí). Svody budou plastové, komín systém 
Heluz plyn. Svody budou opatřeny zátkami pro zabránění 
znečištění betonem. 

- Betonáž – Nejprve proběhne betonáž věnce atiky, beton C 20/25. Beton 
bude zhutněn ponorným vibrátorem, povrch bude zarovnán 
s bedněním. Beton bude na stavbu dopraven autodomíchávačem 
a na místo dopravován čerpadlem. 
Spádová vrstva střechy bude tvořena Liapor betonem u atiky 
stejné výšky 350 mm, beton bude na stavbu dopraven 
autodomíchávačem a na místo dopraven autočerpadlem. Sklony 
ploch jsou uvedeny v PD. Beton bude zhutňován pomocí 
vibrační latě případně ponorného vibrátoru. 

- Technologická pauza – Po dokončení betonáže bude následovat 
technologická pauza, ta bude trvat do dosažení 
min. 35 % výsledné pevnosti betonu v tlaku 
(za optimálních podmínek 2 dny). Během 
technologické pauzy bude beton ošetřován dle 
potřeby a počasí. 

- Separační vrstva – Na betonovou směs bude celoplošně položena separační 
vrstva, asfaltová lepenka v jedné vrstvě, Překládání 
pásů minimálně o 150 mm. 

- Tepelná izolace – Tepelná izolace je pokládána celoplošně, vrstvy jsou 
kotveny k podkladu mechanicky talířovými kotvami 1. 
vrstva tepelné izolace je z desek Isover T 10, 2. vrstva z 
desek Isover S 8. Styčné spáry desek se navzájem 
překládají min. o 1/4, styčné spáry nesmí ležet nad 
sebou. 

- Atikové klíny – Po obvodu atiky a komínu budou položeny atikové klíny 
Isover AK 50 x 50 mm. Kotveny budou k podkladu 
mechanicky. 
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- Hydroizolace – Hydroizolace bude pokládána ve dvou vrstvách, 1. vrstva 
Dektrade glastek 40 tl. 4 mm a druhá Dektrade elastek 50 tl. 
5 mm. První vrstva bude kotvena k podkladu mechanicky 
pomocí talířových kotev, druhá vrstva bude natavována na 
první. Pásy budou vzájemně překrývány minimálně o 150 
mm. 

- Odstranění bednění – Po uplynutí technologické pauzy (minimálně 2 dny) 
bude odstraněno dřevěné bednění, to bude 
rozebráno, očištěno a uloženo na skládku. 

- Hydroizolace atiky – Po odstranění bednění bude na atiku natažena 
hydroizolace ve dvou vrstvách a napojena na 
hydroizolaci střechy. 1. vrstva se kotví 
mechanicky, druhá se kotví natavováním. 
Hydroizolace bude zakončena s okrajem atiky.  

- Dokončení atiky – Osazení dřevěných fošen, ty budou kotveny do věnce 
atiky kotevními vruty délky 140 mm o průměru 5 mm s 
hmoždinkou. Na dřevěnou fošnu ve sklonu bude 
ukotveno oplechování měděným plechem (rozvinutá 
šířka 575 mm), to bude ukotveno do fošny vrutem 
délky 80 mm o průměru 2,5 mm. Na spodní ukotvené 
oplechování bude nasazeno oplechování měděným 
plechem (rozvinutá šířka 650 mm), to bude ke spodní 
ukotveno pomocí ohybů. Viz detail atiky. 

- Dokončení střechy – Budou dokončeny střešní vpusti, pozinkované potrubí 
pro odvětrání. 

 

Výplně okenních otvorů: 
- Příprava otvoru, rámu – Otvor se vyčistí od nečistot a přeměří se jeho 

rozměry. Z rámu okna se odeberou křídla a 
upevní se do něj kotvy. 

- Osazení rámu – Rám se vsadí do otvoru a do správné výšky se umístí 
pomocí klínů. Dle PD určíme polohu okna s ohledem na 
parapety a šířku zateplení. O poloze uložení se provede 
zápis do stavebního (montážního) deníku. U každého rámu 
ověříme svislost, rovinnost a přeměříme úhlopříčky. 

- Ukotvení rámu – Po zaměření se rám ke zdivu ukotví pomocí kotev 
z pozinkovaného plechu. Po ukotvení se rám znovu 
přeměří. 

- Montážní spára – Provede se zvlhčení montážní spáry a následně se provede 
její vyplnění pomocí nízko expanzní montážní pěny, 
zapěnění se provádí od horní hrany v rovnoměrné vrstvě.  

- Dokončení otvoru – Přebytečná pěna se po úplném zatvrdnutí ořízne. Do 
rámu se osadí křídla a zkontroluje se jejich seřízení a 
zkontroluje se funkčnost. 
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5.4.3 Personální obsazení 
 

Střecha: 
 

Vedoucí čety, mistr 1 
Železáři, betonáři 4 
Izolatéři 2 
Vazači 2 
Tesaři 2 
Řidič autodomíchávače 2 
Řidič nákladního vozu (valník, hydraulická ruka) 1 
Jeřábník 1 
Pomocné síly 2 
 

Výplně okenních otvorů: 
 

Vedoucí čety, mistr 1 
Montážníci 4 
Řidič nákladního vozu (valník, hydraulická ruka) 1 
Pomocné síly 2 

 

5.4.4 Stroje, mechanismy a stavební pomůcky 
 

Střecha: 
 

 – nákladní vozidlo (valník, hydraulická ruka):  – 1 ks 
 

  Volvo FM 12-380  - max. rychlost: 90 km/h 
    - ložná délka:   7 450 mm 
    - ložná šířka:   2 480 mm 
   Hydraulická ruka FASSI F80A - max. dosah: 7,2 m 
    - max. nosnost: 8 t  
 

 – autodomíchávač:     – 2 ks 
 

  Schwing Stetter C3 AM 8 C - objem: 8 m3 

    - rychlost: 90 km/h 
 

 – věžový jeřáb:     – 2 ks 
 

  Liebherr 65 K  
    - výška: 21 m 
    - max. dosah: 28 m 

   - max. nosnost (28 m): 2600 kg 
 

– čerpadlo: – 2 ks 
 

 Čerpadlo KCP T 20 - dodávka směsi: 20 m3/h 
  - objem násypky: 350 l 
  - výkon: 50 kW 
  - průměr potrubí: 125 mm 
  - hmotnost: 2850 kg 
– ponorný vibrátor:  – 2 ks 
 

 Enar dingo - hmotnost: 5,4 kg 
  - elektrický příkon: 2300 W 
  - otáčky motoru: 18 000 ot./min 
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– plovoucí vibrační lať:   – 2 ks 
 

 Redimax RVH 200 - hmotnost: 17 kg 
  - šířka záběru: 1,5 m 
  - výkon: 1,1 kW 

 

– latě, vodováha 2 m, kladivo 5kg, kleště, vázací drát, fošny, hranoly, 
trámky, hřebíky, vruty, odbedňovací olej, elektrická vrtačka, AKU 
šroubovák, stavební hořák na propan butan, propan butanová láhev 33 kg, 
nůž na izolaci, nůž na hydroizolaci, pila na dřevo 

 

Výplně okenních otvorů: 
 

 – nákladní vozidlo (valník, hydraulická ruka):  – 1 ks 
 

  Volvo FM 12-380  - max. rychlost: 90 km/h 
    - ložná délka:   7 450 mm 
    - ložná šířka:   2 480 mm 
   Hydraulická ruka FASSI F80A - max. dosah: 7,2 m 
    - max. nosnost: 8 t  
 

– klíny, vodováha 2 m, vodováha 1 m, kladivo 5kg, vruty, elektrická 
vrtačka, AKU šroubovák, montážní PUR pěna, nůž 

 

5.4.5 BOZP 
 

Před započetím pracovního procesu musí být všichni pracovníci 
seznámeni s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Bude proveden zápis o 
školení BOZP, jehož absolvování každý pracovník potvrdí svým podpisem. 
Před zahájením prací budou dále překontrolována všechna osvědčení (u 
pracovníků u nichž bude toto osvědčení požadováno – řidiči, jeřábník,…) a 
technické listy k použitému strojnímu zařízení (nákladní vozidla, 
autodomíchávače,…), tyto stroje budou dále vizuálně zkontrolovány, zda 
nedochází k únikům kapalin do zeminy či ohrožení zdraví pracovníků.  

Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal 
volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. Na právě vyzdívanou stěnu se 
nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění kontroly 
svislosti zdiva a vázání rohů.  

Potrubí a hadice pro dopravu betonové směsi musí být vedeny a zajištěny 
tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání, například lešení, 
bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. Víko tlakové nádoby 
nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle návodu k 
používání, například odvzdušňovacím ventilem. Vyústění potrubí na čerpání 
směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění fyzických osob 
následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků dopravované 
směsi bylo minimalizováno. K čerpadlu je zajištěn bezpečný příjezd bez 
překážek. U čerpadla je zakázáno přehýbat hadice, manipulovat se spojkami, 
ručně přemisťovat hadice nejsou-li k tomu určeny, vstupovat na čerpadlo, 
hadice a do prostoru ústí hadice.  
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Jeřábem je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, 
upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly 
potřebné k jejich zdvihnutí. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické 
osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti, teprve po ustálení dílce nad místem 
uložení mohou provádět jeho odepnutí. Dílec se od závěsu odepíná až po jeho 
uložení na místo. Při nepříznivé situaci je zaměstnavatel povinen zajistit 
přerušení prací. Za nepříznivou situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu 
nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje - bouře, déšť, sněžení nebo 
tvoření námrazy, čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s, dohlednost v místě práce 
menší než 30 m, teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 

Bednění musí být těsné, bez mezer a prostorově tuhé, rozpěry budou 
vodorovné, vzpěry řádně ukotvené bez možnosti pohybu. Před betonáží bude 
bednění řádně prohlédnuto a případné závady či nedostatky ihned odstraněny 
(viz KZP). Bednění se dále bude kontrolovat v průběhu betonáže, závady ihned 
odstraňovány. Obsluha jeřábu a osoba umisťující betonovou směs (nebo jí 
asistující osoba) budou vybaveni vysílačkami pro vzájemnou komunikaci. 
Současně s odbedňováním bude probíhat rozebírání a čištění prvků a jejich 
ukládání na předem určenou skládku, aby nedocházelo k hromadění materiálu 
na místech, kde může způsobit zranění. Při spojování izolačních pásů 
natavováním budou dodržovány podmínky požární bezpečnosti stanovené 
zvláštním právním předpisem - vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví 
podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných 
nádobách. Natavování bude provádět pouze osoba zaškolená pro tuto práci. 

Jako ochrana proti pádu z výšky bude sloužit již zhotovené dřevěné 
zábradlí ukotvené do spodního zdiva. 

Pro autodomíchávače platí, že před jízdou, zejména po ukončení plnění 
nebo vyprazdňování přepravního zařízení, řidič zkontroluje zajištění výsypného 
zařízení v přepravní poloze v souladu s návodem k používání. Při přejímce a 
při ukládání betonové směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci, budou pro 
tento účel zhotovena parkovací místa zhutněná betonovým recyklátem.  

Hlavici ponorného vibrátoru je možné ponořit nebo vytáhnou jen za 
chodu vibrátoru. 

Staveniště bude oploceno stávajícím drátěným plotem o výšce 1,8 m po 
celém obvodu staveniště, plot bude doplněn o dvě uzamykatelné brány pro 
vjezd a výjezd. Na všech vstupech a na přístupových komunikacích bude 
viditelně vyznačen bezpečnostní značkou zákaz vstupu nepovolaným osobám. 

Na stavbě bude dodržována maximální povolená rychlost 10 km/h 
v průběhu celé stavby. Cedule vymezující maximální rychlost bude viditelně 
umístěna na oplocení u vjezdu na staveniště. Dále zde bude umístěna značka se 
zákazem vjezdu nepovolaných osob. 

Pro zajištění maximální možné bezpečnosti zdraví při práci se musí 
používat tyto ochranné pomůcky: ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní 
oděv a obuv, bezpečnostní přilba, reflexní vesta, chrániče sluchu, atd.  
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Legislativa:  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích  
Zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (Dále jeho změny 362/2007 Sb., 
189/2008 Sb., 223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 
375/2011 Sb. a 225/2012 Sb.) 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při nebezpečí pádu 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  - požadavky na bezpečný provoz a 
používání stroje 
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1. Obecné informace 
 

1.1 Údaje o stavbě 
 

Název stavby:     výstavba komplexu bytových domů 
 

Místo stavby:     Písek 397 01, Budějovické Předměstí, Šobrova 
    k.ú. Písek 720755 
    parc.č. 1522/5 

 

Stavebník:    PRIMA Develop s.r.o. 
Velké náměstí 116/7, Písek 397 01 
IČO: 26027585, DIČ: CZ26027585 

    Kontaktní osoba: Ing. Jan Famfule 
  telefon: 605 423 584 
 

Projektant:     Zdeněk Brůžek 
Otakara Jeremiáše 2156 
Písek 397 01, Budějovické Předměstí 

 telefon: 737 568 685 
 

Zhotovitel:    PRIMA a.s. 
Raisova 1004/I, Strakonice 386 47 
IČO: 47239743, DIČ: CZ47239743 

    V zastoupení: Ing. Stanislav Bočánek 
  telefon: 779 460 523 
 

Předběžná cena stavby:  68,5 mil. Kč 
 

Předpokládaná doba výstavby: 02/2014 – 04/2015 
 
 Technologický předpis je zpracován pro zhotovení svislých nosných i 
nenosných zděných konstrukcí (zdící systém HELUZ) pro stavbu komplexu 
bytových domů.  

Pozemek je ve vlastnictví města Písek. Celková plocha pozemku je 6782,98 
m2, zastavěná plocha je 4376,68 m2, obestavěný prostor 9439,05 m3. Hladina 
podzemní vody v hloubce 5,3 m, hodnota radonového rizika je nízká.  

Stavba se skládá z objektů SO 01 až SO 11 (viz situace, technická zpráva). 
Tento předpis je určen pro stavební objekty SO 01 (A, B, C). Jedná se o tři 
třípodlažní objekty, zděné, nepodsklepené, s plochou střechou a kontaktním 
zateplovacím systémem. Základy jsou železobetonové. Stropy montované, částečně 
železobetonové. 

 

1.2 Údaje o procesu 
 

 Svislé konstrukce jsou zděny z nebroušených keramických tvarovek 
HELUZ. Zdivo bude zakládáno na základovou konstrukci složenou ze 
železobetonových pásů (pod nosnými stěnami) a betonové základové desky 
dodatečně vyztuženou kari sítí po okrajích desky a pod příčkami. 
 Obvodové i vnitřní nosné konstrukce budou vyzdívány z nebroušených 
tvarovek HELUZ STi 30 P10 P+D, tvarovky budou ukládány na maltu HELUZ TM 
39 P5 tl. ± 12 mm. Pro oddělující stěny mezi byty budou použity tvarovky HELUZ 
AKU 30 zalévané P6 P+D, tvarovky budou ukládány na maltu HELUZ TM 39 P5 
tl. ± 12 mm a zalévány budou zálivkou z betonu C 12/15. Nenosné konstrukce 
budou zhotoveny z nebroušených keramických tvarovek HELUZ 14 P10 a HELUZ 
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6,5 P10, nad plochými překlady v příčkách tl. 140 mm budou použity 
maloformátové tvarovky HELUZ CV 14 pro vyplnění nadezdívky, tvarovky budou 
ukládány na maltu HELUZ TM 39 P5 tl. ± 12 mm. Jako nadokenní a nadedveřní 
překlady v nosných zdech tl. 300 mm budou použity keramické překlady HELUZ 
23,8, v příčkách tl. 140 mm budou použity ploché překlady HELUZ 14,5 a 
v příčkách tl. 65 mm bude jako překlad použita betonářská výztuž (2 pruty o ø 14 
mm). Součástí svislých konstrukcí je i zhotovení komínového tělesa systém 
HELUZ PLYN z keramických broušených komínových tvarovek a plastových 
vložek. 
 

2. Převzetí pracoviště 
 

 Majitelem pozemku je město Písek, investorem je společnost PRIMA Develop 
s.r.o., zděné konstrukce budou zhotoveny hlavním dodavatelem stavby firmou PRIMA 
a.s. Pracoviště je předáváno stavbyvedoucím a vedoucím čety betonářů a přebíráno 
vedoucím čety zedníků. O převzetí pracoviště četou bude proveden zápis do stavebního 
deníku.  

Před zahájením prací musí být četou převzato: 
 

základová konstrukce – základová deska musí být dokončena, musí být 
dostatečně pevná, kompletně odbedněná a vyklizená, 
rovná, čistá a rozměry a poloha musí odpovídat 
projektové dokumentaci 

   – v případě vyšších pater se základovou konstrukcí 
rozumí stropní konstrukce nižšího podlaží, pro 
převzetí platí stejné požadavky 

buňky – pro pracovníky, seznámení s rozmístěním sociálních buněk a umístěním 
buňky stavbyvedoucího a buňky mistrů 

sklady – sklady pro potřebný materiál a nářadí (uzamykatelné, volné), místo 
umístění sila 

příjezdové cesty – příjezdové cesty na stavbu, parkovací místa (osobní i pro 
stroje) 

strojní zařízení – silo, kontinuální míchačka 
přípojky – elektřina, voda 
projektová dokumentace – dokumentace potřebná pro zhotovení zděných 

konstrukcí, musí být zároveň umožněn náhled do 
kompletní projektové dokumentace 

 

 Příjezd na stavbu je umožněn ze stávající komunikace v ulici Šobrova a výjezd je 
proveden na ulici Pažoutova. Staveništní komunikace a stání jsou zhotovena 
z betonového recyklátu. Komunikace po stavbě je pouze jednosměrná. Umístění buněk 
je situováno především u vstupu na staveniště (buňky pro pracovníky, sociální buňky, 
buňky mistrů a stavbyvedoucího), na staveništi jsou dále umístěny mobilní suchá WC 
(viz situace ZS). K dispozici budou dva uzamykatelné sklady pro materiál a nářadí. Pro 
skladování palet s tvárnicemi a pro silo budou zhotoveny skladovací plochy zpevněné 
betonovým recyklátem v blízkosti objektů výstavby. Staveništní přípojka vody je 
napojena na zhotovené vedení z ulice Pažoutova, elektřina pro staveniště je zajištěna 
hlavní rozvodnou skříní napojenou na vedení z ulice Šobrova (umístění viz situace ZS). 
Kompletní projektová dokumentace bude umístěna v buňce stavbyvedoucího. 
 

 
 



74 
 

3. Materiál 
 

 Množství materiálů je uvedeno se započítáním ztratného. Materiály jsou počítané 
jen pro jeden objekt SO 01. Více viz Příloha 1 – Výkaz výměr.  

 

3.1 Zdivo 
 

Zdivo nosné: 
Keramické tvárnice HELUZ STi 30 nebroušená P10 

Rozměry: 247/300/238 mm 
Hmotnost: 11,3 kg 
Spotřeba: 53,3 ks/m3 
Kusů na paletě: 96 ks 
Počet kusů celkem: 13152 ks 
Počet palet celkem: 137 ks 

Doplňkové keramické tvárnice HELUZ STi 30 – 1/2 nebroušená P10 

Rozměry: 125/300/238 mm 
Hmotnost: 5,9 kg 
Kusů na paletě: 192 ks 
Počet kusů celkem: 730 ks 
Počet palet celkem: 3,8 ks 

Doplňkové keramické tvárnice HELUZ STi 30 – R nebroušená P10 

Rozměry: 182/300/238 mm 
Hmotnost: 8,6 kg 
Kusů na paletě: 128 ks 
Počet kusů celkem: 448 ks 
Počet palet celkem: 3,5 ks 

Keramické tvárnice HELUZ AKU 30 – zalévané P6 

Rozměry: 497/300/238 mm 
Hmotnost: 15,6 kg 
Spotřeba: 26,7 ks/m3 
Kusů na paletě 40 ks 
Počet kusů celkem: 580 ks 
Počet palet celkem: 14,5 ks 

 

Zdivo nenosné: 
Keramické příčkovky HELUZ 14 nebroušená P10 

Rozměry: 497/140/238 mm 
Hmotnost: 11,1 kg 
Spotřeba: 57,1 ks/m3 
Kusů na paletě: 100 ks 
Počet kusů celkem: 1800 ks 
Počet palet celkem: 18 ks 
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Keramické příčkovky HELUZ 6,5 nebroušená P10 

Rozměry: 372/65/238 mm 
Hmotnost: 4,7 kg 
Spotřeba: 164,1 ks/m3 
Kusů na paletě: 216 ks 
Počet kusů celkem: 583 ks 
Počet palet celkem: 2,7 ks 

Keramické maloformátové cihly HELUZ CV 14 P15 

Rozměry: 290/140/140 mm 
Hmotnost: 5,3 kg 
Spotřeba: 158,7 ks/m3 
Počet kusů celkem: 78 ks 

 

3.2 Překlady 
 

Keramické překlady HELUZ 23,8 – 3250 mm 

Rozměry: 3250/70/238 mm 
Hmotnost: 123,5 kg 
Počet otvorů: 14 ks 
Počet kusů celkem: 56 ks 

Keramické překlady HELUZ 23,8 – 2750 mm 

Rozměry: 2750/70/238 mm 
Hmotnost: 104,5 kg 
Počet otvorů: 3 ks 
Počet kusů celkem: 12 ks 

Keramické překlady HELUZ 23,8 – 2500 mm 

Rozměry: 2500/70/238 mm 
Hmotnost: 95 kg 
Počet otvorů: 19 ks 
Počet kusů celkem: 76 ks 

Keramické překlady HELUZ 23,8 – 1500 mm 

Rozměry: 1500/70/238 mm 
Hmotnost: 57 kg 
Počet otvorů: 23 ks 
Počet kusů celkem: 92 ks 

Keramické překlady HELUZ 23,8 – 1250 mm 

Rozměry: 1250/70/238 mm 
Hmotnost: 47,5 kg 
Počet otvorů: 16 ks 
Počet kusů celkem: 64 ks 
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Keramické překlady ploché HELUZ 14,5 – 1250 mm 

Rozměry: 1250/145/71 mm 
Hmotnost: 21,5 kg 
Počet otvorů: 19 ks 
Počet kusů celkem: 19 ks 

Ocelová výztuž B500 B ø 14 mm – 1100 mm 

Počet otvorů: 6 ks 
Počet kusů: 12 ks 
Hmotnost 1 kus: 1,21 kg 
Celková hmotnost: 14,5 kg 

 

3.3 Suché maltové směsi 
 

Tepelně izolační malta HELUZ TM 39 

Spotřeba: 28 (zdivo tl. 30 cm) l/m2 
 14,4 (zdivo AKU tl. 30 cm) l/m2 
 13 (zdivo tl. 14 cm)  l/m2 
 6 (zdivo tl. 6,5 cm) l/m2 
Objem sila: 12,5 m3 
Objem směsi celkem: 37,28 m3 
Potřeba vody: 13 328 l 

Zakládací malta HELUZ 

Spotřeba: 28 (zdivo tl. 30 cm) l/m2 
 14,4 (zdivo AKU tl. 30 cm) l/m2 
 13 (zdivo tl. 14 cm)  l/m2 
 6 (zdivo tl. 6,5 cm) l/m2 
Hmotnost pytle: 25 kg 
Hmotnost celkem: 6775 kg 
Objem pytle: 13,9 l 
Počet pytlů: 271 ks 
Počet palet celkem: 6 ks 
Potřeba vody: 1341 l 

 

3.4 Beton 
 

Zálivka pro AKU st ěny, beton C 12/15 

Spotřeba: 187,4 l/m2 
Ztratné: 10 % 
Objem směsi na 3 vrstvy zdiva: 1,5 m3 
Objem směsi na 4 vrstvy zdiva: 2 m3 
Objem směsi celkem: 16,5 m3 
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3.5 Ocelové zárubně 
 

Ocelová zárubeň Montkov - typ ZHtm 145/1970/900 P 

Počet kusů: 9 ks 

Ocelová zárubeň Montkov - typ ZHtm 145/1970/800 L 

Počet kusů: 12 ks 

Ocelová zárubeň Montkov - typ ZHtm 145/1970/800 P 

Počet kusů: 8 ks 

Ocelová zárubeň Montkov - typ ZHtm 145/1970/700 L 

Počet kusů: 6 ks 

Ocelová zárubeň Montkov - typ ZHtm 145/1970/700 P 

Počet kusů: 10 ks 

Ocelová zárubeň Montkov - typ YHtm 75/1970/700 L 

Počet kusů: 3 ks 

Ocelová zárubeň Montkov - typ YHtm 75/1970/700 P 

Počet kusů: 3 ks 
 

3.6 Komínový systém HELUZ PLYN 
 

Komínové tvarovky HU 

Rozměry: 200/400/249 mm 
Hmotnost: 11,2 kg 
Ztratné: 2 % 
Počet kusů: 90 ks 
Počet kusů na paletě: 75 ks 
Počet palet: 1,2 palet 

Tenkovrstvá malta HELUZ SB 

Spotřeba: 1 l/m2 
Vydatnost (1 pytel): 19,5 l 
Ztratné: 10 % 
Objem směsi: 6 l 
Počet pytlů: 1 ks 
Hmotnost pytle: 25 kg 

Plastové vložky ø 125 mm, tl. stěny 3 mm 

Rovné dl. 1000 mm: 11 ks 
T-kus: 2 ks 
Zátka s odvodem kondenzátu: 1 ks 

Krycí deska 500x500x35 

Počet kusů: 1 ks 

Základová deska 400x400x25   

Počet kusů: 1 ks 
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Nerez kotva vložek 

Počet kusů: 25 ks 

Kamenná vlna Rockwool airrock tl. 30 mm 

Počet desek: 4 ks 
 

3.7 Ostatní materiál 
 

Plochá ocelová kotva nerez 

Počet kusů: 135 ks 
Ztratné: 2 % 
Počet kusů celkem: 138 ks 

Těžký asfaltový pás typu S Dehtochema sklobit 40 

Spotřeba: 5,76 kg/m2 
Rozměry role: 10000/1000/4 mm 
Hmotnost role: 47 kg 
Počet rolí celkem: 32 ks 

Asfaltový penetrační lak DenBit BR - ALP 

Spotřeba: 0,4 kg/m2 
Hmotnost balení: 19 kg 
Počet balení celkem: 10 ks 

Kamenná vlna Rockwool airrock tl. 30 mm   

Počet desek: 15 ks 
Počet balení: 1 ks 

 

vázací drát, PUR pěna, dřevěné latě 25 ks, dřevěné klíny 15 ks, dřevěné fošny 25 ks 
(délka min. 1 m), dřevěné trámky 10 ks (délka min. 2,5 m) 
 

4. Doprava 
 

4.1 Primární doprava 
 

 Primární doprava bude zahrnovat dopravu materiálu na stavbu pomocí 
nákladních vozů. Tvárnice, překlady, hydroizolace, zárubně, pytle s maltovou 
směsí a penetrační nátěry budou dováženy na paletách nebo volně po kusech 
nákladním vozem Volvo s hydraulickou rukou. Suché maltové směsi budou 
skladovány v transportním sile, to bude dopraveno a umístěno na staveništi 
nákladním vozem Tatra s nástavbou silonosiče, směsi budou průběžně do sila 
doplňovány nákladním vozem MAN s nástavbou sila. Betonová směs bude na 
stavbu dopravena pomocí autodomíchávače. 
 

4.2 Sekundární doprava 
 

 Sekundární doprava bude zajišťovat přesun materiálu po stavbě. Přesun 
materiálů bude probíhat ručně a pomocí koleček. Pro přepravu těžších materiálů, 
palet s tvárnicemi a kontejnerů s maltou bude použit stacionární věžový jeřáb 
Liebherr. Pro dopravu betonové směsi do uložení bude použito čerpadlo. 
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5. Skladování 
 

 Drobný materiál (penetrační nátěry, pytle s maltou, komínové vložky) bude 
skladován v uzamykatelných skladech (S1, S2). Tvárnice, překlady a hydroizolační 
pásy budou skladovány na paletách na volných skládkách (SP1, SP2, SP3) nebo ve 
vyšších patrech na určených místech. Palety s tvárnicemi se nesmějí skládat na sebe, 
tvárnice budou obaleny fólii nebo budou přikryty plachtou. Počet překladů na paletě je 
maximálně 20 kusů, překlady nesmí být ukládány na sebe, na paletách budou pokládány 
v poloze, v jaké budou zabudovány do konstrukce, vzájemně budou svázány ocelovou 
páskou pro přepravu. Suché maltové směsi budou uskladněny v transportním silu, to 
bude umístěno na určené skladovací ploše (ZP1, ZP2, ZP3). Malta bude po stavbě 
přepravována kolečky (při výstavbě 1NP) a pomocí kontejnerů o objemu 200 l (při 
výstavbě 2NP a 3NP). Volné skládky budou zpevněny a odvodněny. 

 

6. Pracovní podmínky 
 

 Přístupová cesta na staveniště je zhotovena z ulice Šobrova, výjezd ze staveniště na 
ulici Pažoutova. Pro uskladnění materiálů budou připraveny betonovým recyklátem 
zpevněné a odvodněné volné skladovací plochy a uzamykatelné sklady. Bude 
umožněno využívání buněk pro pracovníky, sociálních buněk, staveništních přípojek 
vody a elektřiny z určených odběrných míst a parkovacích míst. Vedoucí čety bude mít 
přístup ke kompletní projektové dokumentaci. 
 Pro zahájení prací budou kompletně dokončeny předchozí práce (základové 
konstrukce, stropní konstrukce) a stavba bude dostatečně předzásobena pro umožnění 
okamžitého začátku prací. 
 Práce budou přerušeny, pokud by klimatické podmínky mohly způsobit, že kvalita 
zhotovovaných konstrukcí nebude mít požadované vlastnosti, nebo pokud by mohlo 
dojít ke zranění pracovníků. Jedná se zejména o silné a dlouhotrvající deště a teploty 
nižší než -5 °C. Dle výrobce by proces zdění měl probíhat při teplotách +5 až +30 °C. 
Při přerušení prací musí být konstrukce a materiály patřičně ošetřeny (např. přikrytím 
plachtou). 

Práce s jeřábem budou přerušeny při větru vyšším než 8 m/s, dohlednosti menší než 
30 m, teplotám menším než – 10 °C, prudkém dešti, námraze, bouři a sněžení. 

Všechny práce budou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří budou řádně 
proškoleni o stavebním procesu a o dodržování předpisů BOZP. Proškolení bude 
stvrzeno podpisem. Práce vyžadující oprávnění k provádění činnosti, či zvláštní školení 
(vazači, jeřábníci, řidiči) mohou provádět pouze pracovníci vlastnící platný průkaz, 
který prokazuje, že mohou tyto činnosti provádět. 

 

7. Pracovní postup 
 

1) Příprava pracoviště 
Kontrola projektové dokumentace a její kompletnosti, místa provádění a 

jeho čistoty, přeměření podkladu a porovnání hodnot s možnými odchylkami. 
Kontrola přípojek vody a elektřiny. Kontrola skladovacích prostor a dovezeného 
materiálu. Kontrola strojního zařízení (silo, míchačka, jeřáb, čerpadlo), nářadí a 
pomůcek. Kontrola umístění laviček. 

 

2) Určování poloh 
 Proběhne rozměření poloh a zlomů nosných konstrukcí, otvorů v nich a míst 
napojení nenosných konstrukcí a otvorů v nich. Polohy budou určeny pomocí 
provázků (popřípadě barevným značením a popisem na podkladu) napojených na 
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stávající lavičky. Poloha a přesnost bude určována pomocí pásma a metru. 
Podkladem pro určení poloh je projektová dokumentace. 
 

3) Podklad zdiva 
 Ve vyšších patrech (2NP, 3NP) se zdivo bude pokládat na hydroizolační 
pásy. Nejprve bude proveden penetrační nátěr v jedné vrstvě pod budoucím 
umístěním hydroizolačních pásů. Na penetraci budou pokládány pásy v jedné 
vrstvě vzájemně spojované natavením, minimální přesah spojů je 100 mm. 
Minimální přesahy hydroizolačních pásů na každou stranu do hrany zdiva je 150 
mm. 
 

4) Rohové tvárnice 
 Po kompletním rozměření poloh a překontrolování hodnot budou položeny 
cihly v rozích, zlomech a tvárnice u dveřních ostění nosných konstrukcí. Tvárnice 
budou položeny do maltového lože ze zakládací malty HELUZ o tloušťce ± 12 
mm (dle rovinnosti podkladu), budou vyrovnány vodováhou ve všech směrech. 
Mezi tvárnicemi budou nataženy provázky pro dodržení přímosti stěn, vzdálenost 
provázku od tvárnice max. 2 mm, provázek se nesmí dotýkat tvárnic. Mezi 
tvárnicemi bude provedeno lože ze zakládací malty pro celou šířku tvárnic, tl. ± 
12 mm. 
 

5) Položení 1. výšky zdiva nosného zdiva 
 Tvárnice se pokládají mezi natažené provázky (1. řada), do maltového lože 
ze zakládací malty HELUZ (1. řada) nebo z tepelněizolační malty HELUZ TM 39 
(vyšší řady) o tloušťce ± 12 mm (dle rovinnosti podkladu). Tvárnice se spojují na 
pero a drážku, styčné spáry se nemaltují. V rozích (nebo tam kde nedojde ke 
spojení na pero a drážku) se drážky tvárnic maltují. Tvárnice se mezi sebou musí 
převazovat o minimálně 1/4 tvárnice. V místě napojení budoucích příček budou 
vynechávány kapsy ve zdivu a to v každé druhé vrstvě minimálně 150 mm 
hluboké. V místech napojení AKU stěn na nosné zdivo budou do ložných spár 
vkládány ploché ocelové nerez kotvy FD KSF, ty budou vkládány po dvou do 
každé druhé spáry. Během vyzdívání se průběžně kontroluje rovinnost, svislost a 
přímost vyzdívaných konstrukcí pomocí vodováhy 2 m, metru a olovnice. Výška 
jednotlivých vrstev se kontroluje pomocí dřevěné latě se zaznačenými ryskami po 
250 mm, výška latě 2750 mm. Také kontrolujeme správnou polohu otvorů 
v konstrukcích, většina okenních otvorů v obytných místnostech má výšku 
parapetu 1 m nad podlahou (4 vrstvy tvárnic), po položení 4. řady tvárnic se 
polohy otvorů vyznačí sprejem (výšky parapetů viz PD). U schodišťových 
nosných stěn budou vynechány a vyčištěny kapsy ve zdivu do hloubky 150 mm 
pro osazení schodišťových nosníků a mezipodestové desky, kapsy budou začínat 
ve výšce 1,25 m (5. vrstva tvárnic). 1. výška se vyzdívá do výšky 1,5 m (6 vrstev 
tvárnic).  
 

6) Sestavení lešení 
 Před sestavením lešení bude pracoviště vyčištěno. Lešení bude hliníkové, 
pojízdné, pracovní podlaha (rozměry 1,5 x 2,85 m) lešení bude ve výšce 1,25 m, 
lešení je doplněno o žebřík. Pro vyzdívání příček bude použito lešení s pracovní 
podlahou šířky 0,75 m. 
 

7) Položení 2. výšky zdiva nosného zdiva 
 Pokládání dalších vrstev zdiva probíhá z pracovní podlahy lešení, pro 
pokládání tvárnic platí stejné zásady jako pro kladení 1. výšky zdiva. V místě 
napojení budoucích příček budou vynechávány kapsy ve zdivu a to v každé druhé 
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vrstvě minimálně 150 mm hluboké. Průběžně se kontroluje svislost, rovinnost a 
přímost vyzdívané konstrukce. 2. výška zdiva bude zhotovena do výšky stěny 
1,25 m (5 vrstev tvárnic), u stěn v technické místnosti (místnost 117) bude výška 
ze dvou stran (severní a východní stěna) pouze do 1 m (4 vrstvy tvárnic), stejně 
tak v případě okenního otvoru u schodiště (výška parapetu 2,5 m – 10 vrstev 
tvárnic). U schodišťových nosných stěn budou vynechány a vyčištěny kapsy ve 
zdivu do hloubky 150 mm pro osazení schodišťových nosníků, kapsy budou 
začínat ve výšce 2,5 m (10. vrstva tvárnic). Celková výška stěn 2,75 m (11 vrstev 
tvárnic). 
 

8) Osazení překladů nosné zdivo 
 Pro osazení překladů vynecháváme ve zdivu otvory pro dané rozměry 
překladu a jeho uložení. Překlady se osazují do maltového lože o tloušťce ±12 
mm (dle rovinnosti podkladu). Počty překladů nad otvorem, uložení a rozměry 
jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Styčné spáry překladů a zdiva se 
zamaltují. Pomocí vodováhy překlady urovnáme do roviny. Překlady jsou 
vzájemně svázány vázacím drátem. Překlady se osazují pouze na krajové nebo 
celé tvárnice, ne na řezané. 
 

9) Vyzdívání AKU stěny 
 AKU stěna je stěna oddělující byty, je vyzdívána z tvarovek HELUZ AKU 
30, tvarovky jsou vzájemně spojovány na pero a drážku a jsou zcela vyplněny 
betonem C 12/15. Zálivka se provádí maximálně po dokončení každé 4. řadě 
tvárnic, další řada tvárnic se pokládá až po zalití a zhutnění předchozí. Převazba 
jednotlivých vrstev se provádí o 1/2 cihly. Tvárnice se ukládají do maltového lože 
o tloušťce ± 12 mm. K navazujícím nosným stěnám (příčkám) jsou napojovány 
pomocí plochých páskových nerezových ocelových kotev FD KSF dl. 300 mm. 
Pásky jsou vkládány do každé druhé vrstvy (u nosných stěn 2 kotvy, u příček 1 
kotva). Zakončení stěny je provedeno před osazením stropních konstrukcí, na 
poslední řadu tvárnic je položena izolace z minerální vlny Rockwool Airrock HD 
tl. 30 mm, šířka 300 mm. 
 

10) Vyrovnávací vrstva 
 Po dokončení poslední vrstvy tvárnic nosných stěn bude zhotoveno maltové 
lože, tloušťky udává projektová dokumentace. Vrstva bude vyrovnána, rovinnost 
bude překontrolována vodováhou 2 m. Vrstva musí být bez výčnělků, dutin a 
jiných vad. Bude sloužit jako podklad pro montované stopní panely. 
 

11) Sestavení komínového systému 
 Nosná konstrukce komínu je založená na podkladové desce připevněné 
k podkladu tenkovrstvou maltou, deska je vyrovnána pomocí vodováhy. Nosná 
konstrukce je tvořená keramickými broušenými tvarovkami HELUZ HU, 
tvarovky jsou ve styčných spárách spojovány na P+D, v ložných spárách jsou 
spojovány pomocí tenkovrstvé malty HELUZ SB o tloušťce lože 1 mm. Tvarovky 
vyšších vrstev jsou ukládány o 90° otočené, tj. styčné spáry nesmí být ve dvou 
vrstvách nad sebou. Uvnitř tvarovek jsou ukládány plastové vložky délky 1000 
mm spolu s T-kusy pro napojení a zátkou ve spodní části s napojením na odvod 
kondenzátu, prvky jsou vzájemně spojovány svařováním na tupo, prvky jsou 
upevněny do ložných spár pomocí kovové upevňovací objímky, ty jsou 
umisťovány vždy po půl metru. Na spodní T-kus je osazena revizní zátka 
s napojení na vrapovou hadici pro odtok kondenzátu. Vyzdívání komína je 
ukončeno pod budoucí stropní konstrukcí (spára min. 20 mm), ve vyzdívání 
komína se pokračuje po osazení stropní konstrukce. Při prostupu komínu stropní 
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konstrukcí a střešním pláštěm je komínové těleso od stropu (pláště) odděleno 
kamennou vlnou Rockwool Airrock HD tl. 30 mm. Komín je zakončen krycí 
deskou a hlavicí pro odkouření. 

 

12) Vyzdívání příček 
 Probíhá po dokončení vodorovných konstrukcí nad podlažím. Zdění 
samotné se řídí stejnými zásadami jako zdění nosných konstrukcí. Spojení příček 
a nosných zdí je provedeno do vynechaných kapes v nosném zdivu nebo u AKU 
stěn pomocí ocelových plochých kotev v každé druhé ložné spáře, po osazení 
příčkových cihel do kapes se zbývající spáry v kapsách zamaltují. Průběžně se 
kontroluje svislost, rovinnost a přímost vyzdívané konstrukce. Pro provádění 2. 
výšky zdiva bude použito lešení. Před sestavením lešení bude pracoviště 
vyčištěno. Lešení bude hliníkové, pojízdné, pracovní podlaha (rozměry 0,75 x 
2,85 m) lešení bude ve výšce 1,25 m, lešení je doplněno o žebřík. 
 

13) Osazení ocelových zárubní příček 
 Před osazením zárubní se přeměří jejich rozměry, zda nedošlo k poškození 
převozem nebo skladováním. Osazení zárubní bude provedeno současně 
s vyzdíváním první řady tvárnic. Zárubeň se výškově osadí pomocí dřevěných 
klínů, podloží trámkem (fošnou) a poloha se zajistí pomocí šikmých vzpěr, 
zárubeň bude dále rozepřena uprostřed (lať, fošna). S postupem vyzdívání se 
otvory podél zárubní zamaltují. Na zárubni jsou přidělány zdící kotvy z páskové 
oceli, ty se ohnou do kolmé polohy a vsunou do ložné spáry ve zdivu. Zapuštění 
zárubně do čisté podlahy je 30 mm. Provede se podmaltování prahové spojky 
zárubní. Po dostatečném zatvrdnutí se odstraní dřevěné podpěry a rozpěry (2 dny). 
 

14) Osazení překladů příček 
Ploché překlady v příčkách tl. 140 mm budou uprostřed podepřeny (stojkou, 

dřevěným trámkem), podepření musí být provedeno před provedením nadezdívky. 
Překlady se ukládají do maltového lože o tloušťce ±12 mm (dle rovinnosti 
podkladu). Nadezdívka u toho překladu bude tvořena maltovým ložem na 
překladu o tloušťce ± 20 mm, maloformátovými cihlami HELUZ CV 14, styčné 
spáry se maltují, zbývající rozdíl ve výšce s okolním zdivem se dorovná 
maltovým ložem (přibližná výška ± 20 mm). 

Nadedveřní překlady v příčkách tl. 65 mm budou tvořit 2 pruty betonářské 
výztuže B500 B o průměru 14 mm v maltové vrstvě o mocnosti ± 50 mm. Pruty 
budou vzájemně od sebe odsazeny o 15 mm (umístění 11 mm od hrany zdi). 
Délky prutů budou shodné a to délky 1100 mm (uložení 150 mm). Maltové lože 
bude vytvořeno přímo v ocelové zárubni. 
 

15) Zakončení příček 
 Vzniklá spára mezi poslední vrstvou tvárnic a stropem bude vyplněna PUR 
pěnou, spára minimálně 20 mm. 
 

16) Osazení ocelových zárubní nosných stěn 
 Před osazením zárubní se přeměří rozměry, zda nedošlo k poškození. Na 
nosné stěny se naznačí značky výšek (značka výšky čisté podlahy, metrová 
značka), zapuštění zárubně do podlahy je 30 mm. Na zárubni jsou přidělány zdící 
kotvy, ty se ohnou do kolmé polohy a vsunou do spáry ve zdi. Po osazení se 
zárubeň uprostřed rozepře (lať, prkno) a v horní a spodní části zaklínuje 
dřevěnými klíny, provede se přeměření rozměrů a vodorovné a kolmé urovnání. 
Otvory podél zárubně se vyplní zdící maltou HELUZ TM 39. Provede se 
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podmaltování prahové spojky zárubní. Po dostatečném zatvrdnutí se odstraní 
dřevěné prvky (2 dny). 
 

17) Dokončení příček u šachet 
 Příčky, kterými se uzavřou instalační šachty, budou zhotoveny až po 
provedení instalačních vedení a jejich zkoušek. Postup provádění viz vyzdívání 
příček (bod 12, 15). V příčkách budou vynechány otvory pro následné osazení 
plastových dvířek.  

 

8. Personální obsazení 
 

Vedoucí čety, mistr 1 
Zedník 2 
Řidič nákladního vozu (valník, hydraulická ruka) 1 
Řidič nákladního vozu (silo) 1 
Řidič nákladního vozu (silonosič) 1 
Řidič autodomíchávače 1 
Jeřábník  1 
Vazač 2 
Pomocné síly 4 

 

9. Stroje, nářadí, pomůcky BOZ 
 

Stroje: 
 

Nákladní vozidlo (valník, hydraulická ruka) 1 KS 

Volvo FM 12-380 8x4 Maximální rychlost: 90 km/h 
 Ložná délka: 7450 mm 
 Ložná šířka: 2480 mm 
Hydraulická ruka FASSI F80AK Maximální dosah: 7,2 m 
 Maximální nosnost: 8 t 

Nákladní vozidlo (silo) 1 KS 

MAN 17332 Silo 4x2 Maximální rychlost: 80 km/h 
 Maximální objem: 10,3 m3 

Nákladní vozidlo (silonosič) 1 KS 

Tatra T815 C 8x8 Maximální rychlost: 85 km/h 
 Užitné zatížení: 28250 kg 

Autodomíchávač   1 KS 

Schwing Stetter C3 AM 6 C Objem: 6 m3 
 Rychlost: 90 km/h 

Věžový jeřáb 1 KS 

Liebherr 65 K Výška: 21 m 
 Maximální dosah: 28 m 
 Max. nosnost (m): 2600 kg 

Transportní silo na suché maltové směsi 1 KS 

 Objem: 12,5 m3 
 Výška: 6,13 m 
 Šířka: 2,1 m 
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Kontinuální míchačka 1 KS 
Filamos KM 40 Technický výkon: 40 dm3/h 
 Příkon: 5,5 kW 
 Napájení: 380 V 
 Hmotnost: 271 Kg 

Čerpadlo   1 KS 

Čerpadlo KCP T 20 Dodávka směsi: 20 m3/h 
 Objem násypky: 350 l 
 Výkon: 50 kW 
 Průměr potrubí: 125 mm 
 Hmotnost: 2850 kg 

Hliníkové pojízdné lešení 2 KS 

RapidTech 4602 AB 46 02 01 Maximální zatížení: 2 kN/m2 
 Pracovní plocha: 1,5x2,85 m 
 Výška podlahy: 1,25 m 
 Výška lešení: 2,75 m 

Hliníkové pojízdné lešení   2 KS 

RapidTech 4601 AB 46 01 01 Maximální zatížení: 2 kN/m2 
 Pracovní plocha: 0,75x2,85 m 
 Výška podlahy: 1,25 m 
 Výška lešení: 2,75 m 

 

Nářadí: 
 

provázek, sprej, metr 5 m, pásmo, olovnice, vodováha 2 m, nivelační přístroj, 
měřičské latě, zednické lžíce, zednická kladívka, kolečka, kýble, kontejner na 
maltu 200l, pila na tvárnice, propan-butanový hořák, propan-butanová láhev 33 
kg, PUR pěna, lopata, koště 

 

Pomůcky: 
 

reflexní vesty, helmy, rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv, ochranné brýle 
 

10. Jakost a kontrola kvality 
 

 Způsob, četnost provádění, povolené odchylky a kvalitativní kritéria stanovuje 
kontrolní a zkušební plán pro zdění (příloha 2), stejně tak jako kdo kontrolu provádí a 
jak je veden záznam o kontrole. Pokud kontrola odhalí nedostatky, provede se o tom 
zápis do stavebního deníku a nedostatky se odstraní, pokud zjistíme neshodu dodávky 
materiálu s objednávkou, bude se požadovat náhrada po dodavateli (nekompletní 
dodávku nelze převzít). 
 Kontrol se zúčastní vždy stavbyvedoucí a mistr, popřípadě technický dozor 
investora. 

 

10.1 Vstupní kontrola 
 

Kontroluje se PD, stav přebíraných konstrukcí (základové konstrukce, 
stropní konstrukce) jejich připravenost, geometrická přesnost a shodu 
s projektovou dokumentací. Kontrolujeme přípojky a sklady.  
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U dodávek materiálů kontrolujeme shodu dodacího listu s dodávkou, 
objednávkou a projektovou dokumentací, kontrolujeme kvalitu přebíraného 
materiálu (vizuálně, měřením, zkouškou), naměřené hodnoty porovnáváme 
s povolenými odchylkami. 

Proběhne také kontrola strojů a mechanizmů zda jsou způsobilé k práci a 
kontrola pracovníků, zda mají potřebné a platné dokumenty k provádění prací. 

 

10.2 Mezioperační kontrola 
 

 Kontrolujeme položení podkladu pod zdivem. Kontrolujeme polohu a 
geometrickou přesnost konstrukcí (zvláště první řady tvárnic), svislost, rovinnost, 
přímost a výšku. Kontrolujeme polohu dveřních a okenních otvorů a jejich 
rozměry, vynechání kapes pro příčky a schodiště, dodržování zásad zdění (vazby 
zdiva, maltové lože, promaltování styčných spár v rozích). U překladů 
kontrolujeme správnost uložení, vodorovnost a správné osazení. U komína 
kontrolujeme převazování styčných spár, spoje plastových komínových vložek, 
jejich ukotvení a polohy otvorů v komínovém tělese, dále kontrolujeme napojení 
na odtok kondenzátu, dilataci při prostupu stropem a osazení krycí desky. 
Kontrolujeme osazení ocelových zárubní, jejich správné rozměry, výškové a 
polohové osazení a jejich nepoškozenost. Kontrolujeme provádění vyrovnávacího 
maltového lože a jeho rovinnost. 
 

10.3 Výstupní kontrola 
 

 Kontrolujeme kompletnost svislých konstrukcí a soulad s projektovou 
dokumentací, okenní a dveřní otvory (jejich umístění, rozměry). Kontrolujeme 
provedení vyrovnávacího maltového lože (musí být rovné bez výčnělků a jiných 
vad). Kontrolujeme provedení zdiva podle zásad zdění, uložení překladů a 
zamaltování všech spár. Kontrolujeme osazení a nepoškozenost ocelových 
zárubní. Změříme odchylky svislých konstrukcí a porovnáme s povolenými 
hodnotami (viz KZP).  
 

11. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 

Legislativa:  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích  
Zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci (Dále jeho změny 362/2007 Sb., 189/2008 Sb., 
223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 375/2011 Sb. a 225/2012 
Sb.) 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  - požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů 

 

Před započetím pracovního procesu musí být všichni pracovníci seznámeni 
s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Bude proveden zápis o školení BOZP, jehož 
absolvování každý pracovník potvrdí svým podpisem. Před zahájením prací budou dále 
překontrolována všechna osvědčení (u pracovníků u nichž bude toto osvědčení 
požadováno – řidiči, jeřábník,…) a technické listy k použitému strojnímu zařízení 
(nákladní vozidla,…), tyto stroje budou dále vizuálně zkontrolovány, zda nedochází 
k únikům kapalin do zeminy či ohrožení zdraví pracovníků.  
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Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat 
nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
Lešení, ze kterého se provádí zdění nosných stěn, bude 1,5 m široké, vstup na lešení 
bude zajištěn žebříkem.  

Potrubí a hadice pro dopravu betonové směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby 
nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání, například lešení, bednění, stěny 
výkopu nebo konstrukčních částí stavby. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud 
nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle návodu k používání, například 
odvzdušňovacím ventilem. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě 
zajištěno tak, aby riziko zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu 
vlivem dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. K čerpadlu je 
zajištěn bezpečný příjezd bez překážek. U čerpadla je zakázáno přehýbat hadice, 
manipulovat se spojkami, ručně přemisťovat hadice nejsou-li k tomu určeny, vstupovat 
na čerpadlo, hadice a do prostoru ústí hadice. 

Jeřábem je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, 
přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich 
zdvihnutí. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti, teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny 
nebo podlahy provádět jeho osazení. Dílec se od závěsu odepíná až po jeho uložení na 
místo. Při nepříznivé situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 
nepříznivou situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při 
pracích ve výškách považuje - bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, čerstvý vítr o 
rychlosti nad 8 m/s, dohlednost v místě práce menší než 30 m, teplota prostředí během 
provádění prací nižší než -10 °C. 

Staveniště bude oploceno stávajícím drátěným plotem o výšce 1,8 m po celém 
obvodu staveniště, plot bude doplněn o dvě uzamykatelné brány pro vjezd a výjezd. Na 
všech vstupech a na přístupových komunikacích bude viditelně vyznačen bezpečnostní 
značkou zákaz vstupu nepovolaným osobám. 

Na stavbě bude dodržována maximální povolená rychlost 10 km/h v průběhu celé 
stavby. Cedule vymezující maximální rychlost bude viditelně umístěna na oplocení u 
vjezdu na staveniště. Dále zde bude umístěna značka se zákazem vjezdu nepovolaných 
osob. 

Pro zajištění maximální možné bezpečnosti zdraví při práci se musí používat tyto 
ochranné pomůcky: ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní oděv a obuv, 
bezpečnostní přilba, reflexní vesta, chrániče sluchu, atd.  
 

Hrozící úrazy: 
- Uvolnění zdvihaného prvku ze závěsu – prvky upevňují jen způsobilí 

pracovníci 
- Srážka dopravním prostředkem – zajištěno oddělením komunikací od 

pracovních prostorů 
- Řezná poranění (pilou,…) – použití ochranných pomůcek (rukavic,…) 
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12. Ochrana životního prostředí 
 

Legislativa: 
Zákon č. 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
Vyhláška 381/2001 Sb. - katalog odpadů (seznam nebezpečných odpadů a 

seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů) 

Vyhláška 383/2001 Sb. - o podrobnostech nakládání s odpady  
 

Likvidace odpadů vytvořených v průběhu prací bude provedena pomocí kontejneru 
na komunální odpad umístěného přímo na stavbě. Ostatní odpady budou odváženy na 
skládky a do sběrných míst. Odpady budou likvidovány v soulady se zákonem, na 
místech způsobilých k likvidaci daných odpadů. List o předání odpadu k likvidaci bude 
uchován. 

 

Kód Typ odpadu Likvidace odpadu 
17 03 02 Asfaltové pásy Odvoz do sběrného dvora 
17 01 01 Malta Odvoz na skládku 
17 01 03 Keramika, tvárnice Odvoz na skládku 
17 02 03 Plasty, igelity Odvoz do sběrného dvora 
17 02 01 Palety Vrácení dodavateli 
20 03 99 Komunální odpad Odvoz na skládku 
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1. Obecné informace 
 

1.1 Údaje o stavbě 
 

Název stavby:     výstavba komplexu bytových domů 
 

Místo stavby:     Písek 397 01, Budějovické Předměstí, Šobrova 
    k.ú. Písek 720755 
    parc.č. 1522/5 

 

Stavebník:    PRIMA Develop s.r.o. 
Velké náměstí 116/7, Písek 397 01 
IČO: 26027585, DIČ: CZ26027585 

    Kontaktní osoba: Ing. Jan Famfule 
  telefon: 605 423 584 
 

Projektant:     Zdeněk Brůžek 
Otakara Jeremiáše 2156 
Písek 397 01, Budějovické Předměstí 

 telefon: 737 568 685 
 

Zhotovitel:    PRIMA a.s. 
Raisova 1004/I, Strakonice 386 47 
IČO: 47239743, DIČ: CZ47239743 

    V zastoupení: Ing. Stanislav Bočánek 
  telefon: 779 460 523 
 

Předběžná cena stavby:  68,5 mil. Kč 
 

Předpokládaná doba výstavby: 02/2014 – 04/2015 
 
 Technologický předpis je zpracován pro zhotovení vodorovných 
montovaných stropních konstrukcí (panelový systém HELUZ) pro stavbu 
komplexu bytových domů.  

Pozemek je ve vlastnictví města Písek. Celková plocha pozemku je 6782,98 
m2, zastavěná plocha je 4376,68 m2, obestavěný prostor 9439,05 m3. Hladina 
podzemní vody v hloubce 5,3 m, hodnota radonového rizika je nízká.  

Stavba se skládá z objektů SO 01 až SO 11 (viz situace, technická zpráva). 
Tento předpis je určen pro stavební objekty SO 01 (A, B, C). Jedná se o tři 
třípodlažní objekty, zděné, nepodsklepené, s plochou střechou a kontaktním 
zateplovacím systémem. Základy jsou železobetonové. Stropy montované, částečně 
železobetonové. 

 

1.2 Údaje o procesu 
 

 Vodorovné stropní konstrukce jsou z  keramických stropních panelů 
HELUZ. Panely budou ukládány na dokončené svislé nosné konstrukce příslušného 
podlaží, konstrukce jsou zděné z keramických tvárnic HELUZ, jsou zakončeny 
maltovým vyrovnávacím ložem. 
 Stropní konstrukce bude mít tloušťku 230 mm, panely budou podloženy 
těžkým hydroizolačním pásem. Na místo uložení budou dopravovány věžovým 
jeřábem. Po obvodu stropní konstrukce bude uložena tepelná izolace pro snížení 
tepelných mostů. V úrovni stropů budou vedeny věnce, jako výztuž věnců bude 
použita ocel B500 B (pruty průměru 10 mm a třmínky 6 mm), beton C25/30. 
Styčné spáry mezi panely budou vyplněny jemnozrnným betonem C25/30. 
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V místech vyložených balkonových konstrukcí budou osazeny ISO nosníky před 
betonáží věnců. Součástí betonáže věnců bude i provedení monolitické stropní 
desky nad technickou místností, beton C 25/30, ocel B500 B. 
  

2. Převzetí pracoviště 
 

 Majitelem pozemku je město Písek, investorem je společnost PRIMA Develop 
s.r.o., stropní konstrukce budou zhotoveny hlavním dodavatelem stavby firmou PRIMA 
a.s. Pracoviště je předáváno stavbyvedoucím a vedoucím čety zedníků a přebíráno 
vedoucím čety montážníků. O převzetí pracoviště četou bude proveden zápis do 
stavebního deníku.  

Před zahájením prací musí být četou převzato: 
 

svislé konstrukce – poloha a rozměry svislých konstrukcí musí odpovídat 
projektové dokumentaci, musí být bez vad na únosnosti a 
stabilitě, vyrovnávací maltové lože musí být čisté, 
vodorovné a bez vad 

buňky – pro pracovníky, seznámení s rozmístěním sociálních buněk a umístěním 
buňky stavbyvedoucího a buňky mistrů 

sklady – sklady pro potřebný materiál a nářadí (uzamykatelné, volné) 
příjezdové cesty – příjezdové cesty na stavbu, parkovací místa (osobní i pro 

stroje) 
strojní zařízení – jeřáb, silo, kontinuální míchačka 
přípojky – elektřina, voda 
projektová dokumentace – dokumentace potřebná pro zhotovení montovaných 

konstrukcí, musí být zároveň umožněn náhled do 
kompletní projektové dokumentace 

 

 Příjezd na stavbu je umožněn ze stávající komunikace v ulici Šobrova a výjezd je 
proveden na ulici Pažoutova. Staveništní komunikace a stání jsou zhotovena 
z betonového recyklátu. Komunikace po stavbě je pouze jednosměrná. Umístění buněk 
je situováno především u vstupu na staveniště (buňky pro pracovníky, hygienické 
buňky, buňky mistrů a stavbyvedoucího), na staveništi jsou dále umístěny mobilní 
suchá WC (viz situace ZS). K dispozici budou dva uzamykatelné sklady pro materiál a 
nářadí. Stropní panely budou dováženy nákladními vozy a rovnou ukládány na místo v 
objektu. Pro skladování izolací, výztuže, bednění a pro silo budou zhotoveny skladovací 
plochy zpevněné betonovým recyklátem v blízkosti objektů výstavby. Staveništní 
přípojka vody je napojena na zhotovené vedení z ulice Pažoutova, elektřina pro 
staveniště je zajištěna hlavní rozvodnou skříní napojenou na vedení z ulice Šobrova 
(umístění viz situace ZS). Kompletní projektová dokumentace bude umístěna v buňce 
stavbyvedoucího. 
 

3. Materiál 
 

 Množství materiálů je uvedeno se započítáním ztratného. Materiály jsou počítané 
jen pro jeden objekt SO 01. Více viz Příloha 1 – Výkaz výměr.  

 

3.1 Stropní panely 
 

Keramické stropní panely HELUZ  

Výpis stropních panelů, umístění v konstrukci, rozměry, uložení, 
hmotnost atd. jsou uvedeny ve výkazu výměr (Příloha 1) nebo 
v projektové dokumentaci ve výkresech stropních konstrukcí. 
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3.2 Tepelná izolace 
 

Tepelně izolační desky ISOVER EPS 70F 50 mm 

Rozměry desky: 1000x500x50 mm 
Obsah balení: 5 m2 
Počet balení: 21 ks 
Ztratné: 5 % 
Počet balení celkem: 22 ks 

 

3.3 Beton 
 

Beton C 25/30 XC1 S3  

Objem věnců: 15,096 m3 
Objem dobetonávek: 0,062 m3 
Objem stropní desky: 2,39 m3 

Beton C 25/30 XC1 S3 (max. zrno 4 mm) 

Objem zálivky: 7,217 m3 
 

3.4 Ocel 
 

Ocel věnců B500 B (průměr 10 mm) 

Hmotnost celkem: 647 kg 

Ocel věnců B500 B (průměr 6 mm) 

Hmotnost celkem: 256 kg 

Ocel desky B500 B (průměr 12 mm) 

Hmotnost celkem: 42,3 kg 

Ocel desky B500 B (průměr 8 mm) 

Hmotnost celkem: 20,6 kg 
 

3.5 Bednění 
 

Dřevěná prkna 2000x480x22 mm 

Počet kusů celkem: 75 ks 
Hmotnost kusů celkem: 745 kg 

Dřevěné fošny 2000x140x32 mm 

Počet kusů celkem: 250 ks 
Hmotnost kusů celkem: 1053 kg 

Dřevěné fošny 2000x300x32 mm   

Počet kusů celkem: 75 ks 
Hmotnost kusů celkem: 677 kg 

Dřevěné fošny 2000x160x44 mm   

Počet kusů celkem: 50 ks 
Hmotnost kusů celkem: 331 kg 
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Dřevěné trámy 80x80x2700 mm   

Počet kusů celkem: 50 ks 
Hmotnost kusů celkem: 406 kg 

Závitová tyč dl. 500 mm, 2 podložky, 2 matice 

Počet kusů: 150 ks 

Vruty stavební 6x50 mm 

Počet kusů celkem: 1000 ks 

Vruty stavební 8x180 mm  

Počet kusů celkem: 200 ks 
 

3.6 Ostatní materiál 
 

Těžký asfaltový pás typu S Dehtochema sklobit 40 

Spotřeba: 5,76 kg/m2 
Rozměry role: 10000/1000/4 mm 
Hmotnost role: 47 kg 
Počet rolí celkem: 9 ks 

ISO nosníky Schöck Isokorb® 80 mm typ Q 50 HTE – délka 4400 mm 

Délka prvku: 1000; 400 mm 
Počet kusů: 66; 11 ks 
Výška izolantu: 230 mm 
Tloušťka izolantu: 80 mm 

Odbedňovací nátěr Sika Separol 

Spotřeba: 1/22 l/m2 
Balení: 27 l 
Hmotnost balení: 24,5 kg 
Počet balení celkem: 1 ks 

 

4. Doprava 
 

4.1 Primární doprava 
 

 Primární doprava bude zahrnovat dopravu materiálu na stavbu pomocí 
nákladních vozů. Tepelné izolace a hydroizolace budou dovezeny na paletách, 
ISO nosníky a prvky bednění budou dovezeny volně po kusech a ocelové výztuže 
budou přivezeny v označených svazcích nákladním vozem Volvo s hydraulickou 
rukou. Beton bude na stavbu dovezen z místní betonárky autodomíchávačem. 
Stropní panely budou dováženy postupně (dle postupu výstavby daným 
projektem) nákladním automobilem s návěsem MAN a nákladním automobilem 
Volvo. 
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4.2 Sekundární doprava 
 

 Sekundární doprava bude zajišťovat přesun materiálu po stavbě. Přesun 
menších materiálů bude probíhat ručně a pomocí koleček. Pro přepravu těžších 
materiálů, panelů a výztuží bude použit stacionární věžový jeřáb. Panely budou 
přepravovány s pomocí vahadla. Beton bude po stavbě dopravován čerpadlem. 

 

5. Skladování 
 

 Drobný materiál a ISO nosníky budou skladovány v uzamykatelných skladech (S1, 
S2). Desky tepelné izolace a hydroizolační pásy budou skladovány na paletách na 
volných skládkách (SP1, SP2, SP3) nebo ve vyšších patrech na určených místech. 
Desky tepelné izolace budou překryty plachtou nebo obaleny igelitem, pokud nebudou 
uskladněny uvnitř objektu. Výztuže budou skladovány na dřevěných podkladcích (nebo 
paletách) na zpevněných a odvodněných plochách (SP1, SP2, SP3), budou označeny 
štítky popisující druh výztuže, výztuže nesmí ležet ve vodě. Panely nebudou na stavbě 
skladovány, při dopravě musí být prokládány dvěma dřevěnými proklady o rozměrech 
80/80 mm a délce 930 mm umístěnými 500 až 1000 mm od konce panelu, proklady se 
ukládají ve svislici nad sebou, volné konce se nesmějí zatěžovat, při přepravě musí být 
prvky zajištěny proti posunutí. Volné skládky budou zpevněny a odvodněny. 
 

6. Pracovní podmínky 
 

 Přístupová cesta na staveniště je zhotovena z ulice Šobrova, výjezd ze staveniště na 
ulici Pažoutova. Pro uskladnění materiálů budou připraveny betonovým recyklátem 
zpevněné a odvodněné volné skladovací plochy a uzamykatelné sklady. Bude 
umožněno využívání buněk pro pracovníky, sociálních buněk, staveništních přípojek 
vody a elektřiny z určených odběrných míst a parkovacích míst. Vedoucí čety bude mít 
přístup ke kompletní projektové dokumentaci. 
 Pro zahájení prací budou kompletně dokončeny předchozí práce (svislé nosné 
konstrukce) a stavba bude dostatečně předzásobena pro umožnění okamžitého začátku 
prací. Panely budou odebírány přímo z nákladních vozů a rovnou umisťovány na určená 
místa v objektu. Panely budou přemisťovány pomocí vahadla. 
 Práce budou přerušeny, pokud by klimatické podmínky mohly způsobit, že kvalita 
zhotovovaných konstrukcí nebude mít požadované vlastnosti, nebo pokud by mohlo 
dojít ke zranění pracovníků. Práce budou přerušeny při bouři, sněžení, tvoření námrazy, 
silném větru (rychlost větru vyšší než 8 m/s), pokud bude dohlednost menší než 30 m (v 
případě mlhy) a pokud teplota klesne pod –10 °C.  

Betonování věnců a spár panelů by mělo probíhat při teplotách +5 až +30 °C. Při 
nižších teplotách než +5 °C budou složky betonové směsi v betonárce prohřívány 
(ohřátí záměsové vody), před uložením směsi do bednění se změří teplota směsi (musí 
být minimálně 10 °C) a povrchová teplota panelů a výztuže (musí být minimálně 5 °C), 
výztuž, panely a povrch bednění nesmí být znečištěn, na povrchu nesmí být led ani 
námraza. Po uložení směsi do bednění kontrolujeme povrchovou teplotu betonu 4x 
denně, teplota nesmí klesnout pod +5 °C minimálně po následujících 72 hodin. Po tuto 
dobu betonovou konstrukci ošetřujeme podle potřeby (zakrytím izolací, plachtou, 
prohříváním,…). Při vysokých teplotách konstrukci ošetřujeme kropením vodou 2x až 
3x denně po celé ploše betonové konstrukce. 

Při přerušení prací musí být konstrukce a materiály patřičně ošetřeny (např. 
přikrytím plachtou). Při přerušení betonáže musí být vytvořeny pracovní spáry.  
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 Práce budou probíhat ve výškách 3 m a více, bude proto muset být zajištěna 
ochrana proti pádu z výšky. Ta bude zajištěna jak pomocí osobních ochranných 
pomůcek, tak pomocí kolektivních ochranných prvků, Po obvodu zhotovované stropní 
konstrukce bude zhotoveno dřevěné zábradlí o výšce horní hrany 1,1 m, zábradlí bude 
doplněno o mezilehlý vodorovný prvek ve výšce 0,6 m. Zábradlí bude kotveno na nosné 
svislé prvky umístěné po 1,5 m, ty budou pomocí závitových tyčí zakotveny ke 
spodnímu zdivu. Konstrukce zábradlí bude zároveň sloužit jako bednění věnce. 
 Všechny práce budou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří budou řádně 
proškoleni o stavebním procesu a o dodržování předpisů BOZP. Proškolení bude 
stvrzeno podpisem. Práce vyžadující oprávnění k provádění činnosti, či zvláštní školení 
(vazači, jeřábníci, řidiči) mohou provádět pouze pracovníci vlastnící platný průkaz, 
který prokazuje, že mohou tyto činnosti provádět. 
 

7. Pracovní postup 
 

1) Příprava pracoviště 
Kontrola PD, místa provádění a jeho čistoty, přeměření svislých konstrukcí 

(svislost, rovinnost, přímost) a porovnání hodnot s možnými odchylkami. 
Kontrola pevnosti, kvality a rovnosti vyrovnávacího maltového lože. Kontrola 
přípojek vody a elektřiny. Kontrola skladovacích prostor a dovezeného materiálu. 
Kontrola strojního zařízení (jeřáb, čerpadlo), nářadí a pomůcek.  

 

2) Podklad panelů 
 Stropní panely budou ukládány na těžký asfaltový pás S Dehtochema 
sklobit 40 tl. 4 mm. Pás se ukládá po celé šířce stěny, pásy se vzájemně 
nepřekládají, pokládají se na sraz a nesmějí vznikat větší rozdíly ve velikosti 
spáry (více jak 2 cm). 
 

3) Bednění, zábradlí 
 Po obvodu stavby a v místě schodišťového prostoru bude zhotoveno 
bednění z dřevěných prken pro betonáž věnce, bednění budou tvořit prkna 
tloušťky 22 mm a výšce 480 mm. Prkna budou kotveny do spodního zdiva 
pomocí závitových tyčí po 3 metrech a každý 1 metr pomocí 2 vrutů 8x180 mm. 
Těmito prvky budou zároveň kotveny prvky pro nosnou konstrukci zábradlí, 1,5 
m dlouhé fošny tloušťky 32 mm. Na svislé fošny budou pomocí vrutů přidělány 
vodorovné fošny ve výšce 600 mm a 1100 mm sloužící jako zábradlí, na spodní 
straně bude pro zabránění skopnutí materiálu nebo nářadí zhotovena zarážka 
výšky min. 150 mm. Bednění věnce se nebude natírat odbedňovacím nátěrem na 
plochách na styku s betonem, do bednění bude vkládána tepelná izolace. 
 Bude rovněž sestaveno dřevěné bednění pro stropní desku nad technickou 
místností (místnost 117), která se bude betonovat současně s věnci. Bednění se 
bude skládat z dřevěných fošen tl. 32 mm, kolmo na ně budou po 1 m vruty 
připevněny fošny tl. 44 mm. Konstrukce bude podepřena dřevěnými trámky o 
rozměrech 80x80 mm osově vzdálenými 1 m od sebe, trámky budou do správné 
výšky umístěny a zajištěny pomocí klínů. Po stranách bude bednění kotveno do 
spodního zdiva vruty 8x180 mm. Bednění bude natřeno odbedňovacím nátěrem 
v místech, kde bude přímo na styku s betonovou směsí. 
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4) Umístění panelů 
 Umístění panelů v objektu je znázorněno ve výkresu montážního postupu. 
Na stavbu budou panely dopraveny nákladními vozy a z nich rovnou odebírány. 
Panely budou na místo ukládány pomocí věžového jeřábu. Panely jsou pro 
přepravu z výroby opatřeny závěsnými oky. Osazovány budou pomocí vahadla a 
dvěma proškolenými pracovníky. Uložení stropních panelů je 115 mm, pokládají 
se pouze na asfaltový pás. Je potřeba dodržovat větší přesnosti uložení viz KZP 
příloha 7. 
 

5) Tepelná izolace 
 Do zhotoveného dřevěného bednění bude vkládána tepelná izolace ISOVER 
EPS 70F o výšce 250 mm. Izolace se bude ukládat ke vnějšímu líci stěny a po 
celém obvodu. Upevněna na místo bude pomocí maltové směsi, kterou se vytvoří 
na styku s hydroizolačním pásem klín. 

 

6) ISO nosníky 
 Vyložené balkonové konstrukce budou vynášeny ISO nosníky Schöck 
Isokorb® typ Q 50 s modulem HTE s tepelnou izolací tl. 80 mm. Prvky se 
dodávají v základních délkách 1000 mm a doplňkových 400 mm. Nosníky budou 
umístěny po stranách balkonů podle projektové dokumentace, nosník se ukládá 
zahnutou výztuží dovnitř objektu, ta bude spojena s věncem. Tepelná izolace 
nosníku musí lícovat s vnější stranou obvodového zdiva. Po osazení se nosník 
spojí s věncem pomocí vázacího drátu. Je zakázána jakákoli úprava výztuže 
nosníku. 

 

7) Výztuže věnců, desky 
  Ocelové věnce budou svazovány v místě skladovací plochy do armokošů 
(SP1, SP2, SP3), na místo budou dopravovány jeřábem. Armokoše budou 
ukládány na distanční podložky z PVC, umístění podle projektové dokumentace. 
Vzájemně budou svazovány vázacím drátem po uložení na místo s předchozím 
armokošem. V místě křížení a stykování se vkládají rohové příložky (viz 
projektová dokumentace). Nosná výztuž ocel B500 B průměru 10 mm a 
konstrukční B500 B průměru 6 mm. Vzdálenost třmínků 200 mm, v místě uložení 
ISO nosníků budou třmínky zhuštěny na vzdálenost 100 mm. Do styčných spár 
panelů není výztuž vkládána. 
 Bude provedeno uložení výztuží do bednění monolitické stropní desky nad 
technickou místností (místnost 117). Výztuž bude ukládána dle projektové 
dokumentace na distanční podložky z PVC, nosná výztuž bude svazována 
s konstrukční pomocí vázacího drátu. Výztuž desky bude svázána s výztuží věnců 
po obvodě desky. Nosná výztuž ocel B500 B průměru 12 mm a konstrukční B500 
B průměru 8 mm. 

 

8) Betonáž 
 Před betonáží se především keramická část konstrukce řádně navlhčí, 
proběhne kontrola kompletnosti a čistoty bednění a kontrola správnosti uložení 
výztuže. Nejprve proběhne zalití zámků panelů jemnozrnným betonem C 25/30 
XC1 S3 (max. zrno 4 mm). Na styku zámků a věnce budou vytvořeny pracovní 
spáry. Věnec bude zalit betonem C 25/30 XC1 S3 (kamenivo 8-16 mm), věnec 
bude zhutňován ponorným vibrátorem. Beton se nesmí spouštět do uložení 
z výšky větší než 1,5 m. Betonáž proběhne pokud možno bez přerušení, v případě 
přerušení betonáže na více než 2 hodiny budou vytvořeny pracovní spáry a s další 
betonáží se bude pokračovat až po 18 hodinách. 
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 Pokud v průběhu betonáže dojde k posunu výztuže nebo poškození bednění, 
budou práce přerušeny, dokud nebude problém vyřešen. 

9) Technologická pauza, ošetřování betonu 
  Po dokončení betonáže bude následovat technologická pauza, dokud beton 
nedosáhne minimální pevnosti 70% (za běžných podmínek 7 dní). Před 
dostatečným zatvrdnutím betonu v zámcích se panely nesmí zatěžovat.  

V průběhu technologické pauzy beton ošetřujeme. Po uložení směsi do 
bednění kontrolujeme povrchovou teplotu betonu 4x denně, teplota nesmí 
klesnout pod +5 °C minimálně po následujících 72 hodin. V případě, že hrozí 
pokles teploty pod +5 °C betonovou konstrukci celoplošně přikrýváme deskami 
izolace používanými do věnců a plachtou. V případě silného deště po uložení 
směsi konstrukci přikryjeme plachtou. Při vysokých teplotách konstrukci kropíme 
vodou až 3x denně pro zabránění vysychání konstrukce. 

 

10) Odbednění 
 Po technologické pauze (dosažení 70 % krychelné pevnosti) bude 
následovat odstranění bednění dobetonávek. Prvky budou rozebrány, očištěny a 
uloženy na skládku (SP1, PS2, SP3). 
 

8. Personální obsazení 
 

Vedoucí čety, mistr 1 
Tesař 1 
Betonáři 2 
Železáři 2 
Řidič nákladního vozu (valník, hydraulická ruka) 1 
Řidič nákladního vozu (návěs) 4 
Řidič autodomíchávače 1 
Jeřábník  1 
Vazač 4 
Pomocné síly 2 

 

9. Stroje, nářadí, pomůcky BOZ 
 

Stroje: 
 

Nákladní vozidlo (valník, hydraulická ruka) 1 KS 

Volvo FM 12-380 8x4 Maximální rychlost: 90 km/h 
 Ložná délka: 7450 mm 
 Ložná šířka: 2480 mm 
Hydraulická ruka FASSI F80AK Maximální dosah: 7,2 m 
 Maximální nosnost: 8 t 

Nákladní vozidlo (návěs) 4 KS 

MAN 26.440 TGS Maximální rychlost: 90 km/h 
Valníkový návěs Schwarzmüller Vnitřní délka: 13 620 mm 
 Vnitřní šířka: 2480 mm 
 Maximální zatížení: 12 t 

Autodomíchávač 2 KS 

Schwing Stetter C3 AM 8 C Objem: 8 m3 
 Rychlost: 90 km/h 



98 
 

Věžový jeřáb 1 KS 
Liebherr 65 K Výška: 21 m 
 Maximální dosah: 28 m 
 Max. nosnost (m): 2600 kg 

Čerpadlo   1 KS 

Čerpadlo KCP T 20 Dodávka směsi: 20 m3/h 
 Objem násypky: 350 l 
 Výkon: 50 kW 
 Průměr potrubí: 125 mm 
 Hmotnost: 2850 kg 

Hliníkové pojízdné lešení 2 KS 

RapidTech 4601 AB 46 01 01 Maximální zatížení: 2 kN/m2 
 Pracovní plocha: 0,75x2,85 m 
 Výška podlahy: 1,5 m 
 Výška lešení: 2,75 m 

 

Nářadí: 
 

sprej, metr 5 m, pásmo, vodováha 2 m, nivelační přístroj, měřičské latě, kladivo 5 
kg, zednické lžíce, zednická kladívka, nůž na polystyrén, ruční vrtačka, aku 
šroubovák, kolečka, kýble, pila na tvárnice, ruční pila na dřevo, elektrická pila na 
dřevo, kleště, vázací drát, ponorný vibrátor, vibrační lať, hřebíky 

 

Pomůcky: 
 

reflexní vesty, helmy, rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv, ochranné brýle, 
pracovní úvazky, pásy na nářadí 

 

10. Jakost a kontrola kvality 
 

 Způsob, četnost provádění, povolené odchylky a kvalitativní kritéria stanovuje 
kontrolní a zkušební plán (příloha 2), stejně tak jako kdo kontrolu provádí a jak je veden 
záznam o kontrole. Pokud kontrola odhalí nedostatky, provede se o tom zápis do 
stavebního deníku a nedostatky se odstraní, pokud zjistíme neshodu dodávky materiálu 
s objednávkou, bude se požadovat náhrada po dodavateli (nekompletní dodávku nelze 
převzít). 
 Kontrol se zúčastní vždy stavbyvedoucí a mistr, popřípadě technický dozor 
investora. Výztuž před betonáží kontroluje statik. 

 

10.1 Vstupní kontrola 
 

Kontroluje se stav přebíraných konstrukcí (svislé nosné konstrukce, 
vyrovnávací maltové lože) jejich připravenost, geometrická přesnost a shoda 
s projektovou dokumentací. Kontrolujeme přípojky a sklady.  

U dodávek materiálů kontrolujeme shodu dodacího listu s dodávkou, 
objednávkou a projektovou dokumentací, kontrolujeme kvalitu přebíraného 
materiálu (vizuálně, měřením, zkouškou), naměřené hodnoty porovnáváme 
s povolenými odchylkami. 

Proběhne také kontrola strojů a mechanizmů zda jsou způsobilé k práci a 
kontrola pracovníků, zda mají potřebné a platné dokumenty k provádění prací. 
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10.2 Mezioperační kontrola 
 

 Kontrolujeme položení podkladu asfaltovými pásy pod panely. 
Kontrolujeme polohu a umístění stropních panelů v konstrukci, kontrolujeme 
rovinnost, uložení a výšku podlaží. Kontrolujeme polohu panelů s prostupy. 
Kontrolujeme svázání výztuží, jejich rozměry a umístění v konstrukci, 
kontrolujeme zhuštění třmínků u balkonových konstrukcí, krycí vrstvu (umístění 
distančních podložek), vzájemné spojení výztuží ve věnci a spojení věnce s ISO 
nosníky, dále kontrolujeme čistotu výztuží a nezávadnost. Kontrolujeme osazení 
ISO nosníků podle dokumentace výrobce, jeho rovinnost, přímost a svislost, dále 
kontrolujeme tepelnou izolaci po obvodu objektu. Kontrolujeme provedení 
bednění a ochranného zábradlí po obvodu. Během betonáže průběžně 
kontrolujeme stav konstrukcí, zda nedochází k závadám. Po dokončení betonáže 
kontrolujeme klimatické podmínky a s ohledem na ně ošetřujeme beton. 
 

10.3 Výstupní kontrola 
 

 Kontrolujeme umístění panelů v souladu s projektovou dokumentací, 
umístění prostupů, a zda po zatížení nedošlo k poškození svislých konstrukcí. 
Kontrolujeme geometrické rozměry a rovinnost vodorovné konstrukce a správnou 
výšku podlaží. Kontrolujeme kvalitu povrchu betonu. 

 

11. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 

Legislativa:  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích  
Zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci (Dále jeho změny 362/2007 Sb., 189/2008 Sb., 
223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 375/2011 Sb. a 225/2012 
Sb.) 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  - požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů 

 

Před započetím pracovního procesu musí být všichni pracovníci seznámeni 
s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Bude proveden zápis o školení BOZP, jehož 
absolvování každý pracovník potvrdí svým podpisem. Před zahájením prací budou dále 
překontrolována všechna osvědčení (u pracovníků u nichž bude toto osvědčení 
požadováno – řidiči, jeřábník,…) a technické listy k použitému strojnímu zařízení 
(nákladní vozidla,…), tyto stroje budou dále vizuálně zkontrolovány, zda nedochází 
k únikům kapalin do zeminy či ohrožení zdraví pracovníků a zda mají všechny 
ochranné kryty potřebné k vykonávání činnosti.  

Obsluha jeřábu a osoby umisťující prvek do uložení budou vybaveni vysílačkami 
pro vzájemnou komunikaci. Jeřábem je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena 
zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení 
síly potřebné k jejich zdvihnutí. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby 
zdržují v bezpečné vzdálenosti, teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z 
bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení, k tomu budou na stavbě 
umístěna pojízdná lešení s výškou pracovní podlahy 1,5 m nad zemí. Dílec se od závěsu 
odepíná až po jeho uložení na místo. Při nepříznivé situaci je zaměstnavatel povinen 
zajistit přerušení prací. Za nepříznivou situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu 
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nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje - bouře, déšť, sněžení nebo tvoření 
námrazy, čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s, dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 

Pracovníci budou vybaveni úvazky pro práci ve výškách, kotveni budou ke zdivu 
nebo závěsům v již uložených panelech. Jako kolektivní zabezpečení bude sloužit 
dřevěná konstrukce zábradlí po obvodu stavby ukotvená do zdiva. Prostupy v panelech 
budou zakryty dřevěnými deskami. 

Podpěry bednění musí být řádně kotveny, musí mít dostatečnou. Před betonáží 
bude bednění řádně prohlédnuto a případné závady či nedostatky ihned odstraněny (viz 
KZP). Bednění se dále bude kontrolovat v průběhu betonáže, závady ihned 
odstraňovány.  

Současně s odbedňováním bude probíhat rozebírání a čištění prvků a jejich 
ukládání na předem určenou skládku, aby nedocházelo k hromadění materiálu na 
místech, kde může způsobit zranění.  

Potrubí a hadice pro dopravu betonové směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby 
nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání, například lešení, bednění, stěny 
výkopu nebo konstrukčních částí stavby. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud 
nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle návodu k používání, například 
odvzdušňovacím ventilem. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě 
zajištěno tak, aby riziko zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu 
vlivem dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. K čerpadlu je 
zajištěn bezpečný příjezd bez překážek. U čerpadla je zakázáno přehýbat hadice, 
manipulovat se spojkami, ručně přemisťovat hadice nejsou-li k tomu určeny, vstupovat 
na čerpadlo, hadice a do prostoru ústí hadice. 

Pro autodomíchávače platí, že před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo 
vyprazdňování přepravního zařízení, řidič zkontroluje zajištění výsypného zařízení 
v přepravní poloze v souladu s návodem k používání. Při přejímce a při ukládání 
(přečerpávání) betonové směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 
únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci, budou pro tento účel zhotovena 
parkovací místa zhutněná betonovým recyklátem.  

Hlavici ponorného vibrátoru je možné ponořit nebo vytáhnou jen za chodu 
vibrátoru. 

Po dokončení činnosti budou stroje zaparkovány na určená místa, kde nebudou 
překážet dalším pracím, stroje zde budou zajištěny proti samovolnému pohybu 
(zakládacími klíny, zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací 
brzdy). Pracovní zařízení stroje bude zajištěno umístěním do přepravní polohy. 

Staveniště bude oploceno stávajícím drátěným plotem o výšce 1,8 m po celém 
obvodu staveniště, plot bude doplněn o dvě uzamykatelné brány pro vjezd a výjezd. Na 
všech vstupech a na přístupových komunikacích bude viditelně vyznačen bezpečnostní 
značkou zákaz vstupu nepovolaným osobám. 

Na stavbě bude dodržována maximální povolená rychlost 10 km/h v průběhu celé 
stavby. Cedule vymezující maximální rychlost bude viditelně umístěna na oplocení u 
vjezdu na staveniště. Dále zde bude umístěna značka se zákazem vjezdu nepovolaných 
osob. 

Pro zajištění maximální možné bezpečnosti zdraví při práci se musí používat tyto 
ochranné pomůcky: ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní oděv a obuv, 
bezpečnostní přilba, reflexní vesta, chrániče sluchu, úvazky, atd.  
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Hrozící úrazy: 
- Pád osob z výšky – zajištěno osobní (úvazky) i kolektivní (zábradlí) ochranou 
- Uvolnění zdvihaného prvku ze závěsu – prvky upevňují jen způsobilí 

pracovníci 
- Srážka dopravním prostředkem – zajištěno oddělením komunikací od 

pracovních prostorů 
- Řezná poranění (pilou,…) – použití ochranných pomůcek (rukavic,…) 

 

12. Ochrana životního prostředí 
 

Legislativa: 
Zákon č. 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
Vyhláška 381/2001 Sb. - katalog odpadů (seznam nebezpečných odpadů a 

seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů) 

Vyhláška 383/2001 Sb. - o podrobnostech nakládání s odpady  
 

Likvidace odpadů vytvořených v průběhu prací bude provedena pomocí kontejneru 
na komunální odpad umístěného přímo na stavbě. Ostatní odpady budou odváženy na 
skládky a do sběrných míst. Odpady budou likvidovány v soulady se zákonem, na 
místech způsobilých k likvidaci daných odpadů. List o předání odpadu k likvidaci bude 
uchován. 

 

Kód Typ odpadu Likvidace odpadu 
17 03 02 Asfaltové pásy Odvoz do sběrného dvora 
17 01 01 Beton Odvoz do betonárky 
17 02 03 Plasty, igelity Odvoz do sběrného dvora 
20 03 99 Komunální odpad Odvoz na skládku 
17 04 05 Železo, ocel Odvoz do sběrného dvora 
17 02 01 Dřevo Odvoz do sběrného dvora 
17 02 04 Dřevo zneč. olejem Odvoz do sběrného dvora 
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1. Použité stroje a jejich technické údaje 
 

1.1 Nákladní automobil (valník, hydraulická ruka) 
 

Volvo FM 12-380 8x4, hydraulická ruka FASSI F80A.21, valníková nástavba 
 

Nákladní automobil bude sloužit k primární dopravě materiálu na staveniště. 
Hlavním převáženým materiálem budou palety se všemi zdícími prvky 
(maximálně 10 palet), dále budou přepravovány překlady uloženými na paletách 
či volně, role hydroizolačních pásů a svazků výztuží z armovny. Nákladním 
vozem budou na stavbu dále dopraveny menší strojní zařízení (kontinuální 
míchačky,…), prvky dřevěného bednění, ISO nosníky, ocelové dveřní zárubně a 
další drobný materiál. Automobil je doplněn o hydraulickou ruku, kterou bude 
materiál nakládán a vykládán na místo uložení. 

Zdící prvky a stropní panely budou dopravovány ze skladu dodavatele Heluz 
v Dolním Bukovsku, délka trasy je 43 km. Ocelové výztuže budou dopravovány 
z armovny dodavatele Feks a.s. v Želeči, délka trasy 46 km. Ostatní menší 
materiály budou dodavateli dopraveny do centrálního skladu zhotovitele (Prima 
a.s.) stavby ve Strakonicích a odtud dovezeny na stavbu, délka trasy 28 km. 

Nákladní automobil s hydraulickou rukou je ve vlastnictví zhotovitele. 
 

Technické údaje: 
 

Volvo FM 12-380 8x4 

Motor výkon: 279 kW 
Motor objem: 8,2 dm3 
Kabina: 2 dveřová, 2 sedadla  
Rozvor: 1950 + 5100 + 1350 mm 
Maximální hmotnost: 32000 kg 
Maximální užitné zatížení: 12000 kg 
Maximální rychlost (omezovač): 90 km/h 
Rozměry ložné plochy nástavby: 7,45 x 2,48 m 

FASSI F80AK.21 

Maximální dosah: 7,2 m 
Maximální hydraulický dosah: 10,7 m 
Maximální nosnost: 8000 kg 
Max. nosnost (max. dosah): 1550 kg 
Max. nosnost (max. hyd. dosah): 590 kg 
Úhel otočení: 370 ° 
Maximální zvedací moment: 11,7 kNm 

 

 
Obr. 1.1.1 Hydraulická ruka FASSI F80AK.21 (max. dosah/max. zatížení) 
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Obr. 1.1.2 Volvo FM 12-380 8x4 
 

1.2 Nákladní automobil (návěs) 
 

MAN 26.440 TGS 6x4, valníkový návěs Schwarzmüller 
 

 Nákladní automobil MAN s návěsem bude použit k přepravě keramických 
stropních panelů od dodavatele. Na stavbě i ve skladovací hale dodavatele budou 
stropní panely nakládány a odebírány z návěsu věžovým jeřábem, na stavbě se 
bude jednat o jeřáb Liebherr (viz 1.6), panely budou rovnou umisťovány na 
místo uložení. Nákladním automobilem bude dále na stavbu dopraven věžový 
jeřáb na kolovém podvozku. 
 Panely budou dováženy ze skladu dodavatele Heluz v Dolním Bukovsku 
(dopravu z výrobny v Libochovicích zajistí dodavatel), délka trasy 43 km.  
 Nákladní automobil bude pronajat od firmy Financial System s.r.o. za 1290 
Kč/den, návěs za 749 Kč/den. 

 

Technické údaje: 
 

MAN 26.440 TGS 6x4 
Motor výkon: 324 kW 
Motor objem: 12 dm3 
Kabina: 2 dveřová, 2 sedadla  
Rozvor: 3200 + 1350 mm 
Provozní hmotnost: 9350 kg 
Maximální užitné zatížení: 26000 kg 
Maximální rychlost (omezovač): 90 km/h 
Maximální zvedací moment: 33 kNm 
3-nápravový valníkový návěs Schwarzmüller 
Maximální zatížení: 12 t 
Vlastní hmotnost: 5,6 t 
Vnitřní délka ložné plochy: 13,62 m 
Vnitřní šířka ložné plochy: 2,48 m 
Výška bočnic: 1,2 m 
Rozvor: 2 x 1310 mm 



107 
 

 

 
 

Obr. 1.2.1 MAN 26.440 TGS 6x4 
 

 
Obr. 1.2.3 3-nápravový valníkový návěs Schwarzmüller 

 

1.3 Nákladní automobil (silo) 
 

MAN 17332 4x2, nástavba silo 
 

 Nákladní automobil MAN s nástavbou silem bude používán pro dopravu 
suchých maltových směsí na stavbu, kde bude směs přefoukána do transportního 
sila.  
 Směs bude na stavbu dovážena ze skladu dodavatele Heluz v Dolním 
Bukovsku, délka trasy 43 km. 
 Nákladní automobil je ve vlastnictví zhotovitele. 
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Technické údaje: 
 

MAN 17332 Silo 4x2 

Motor výkon: 187 kW 
Motor objem: 6,5 dm3 
Kabina: 2 dveřová, 2 sedadla  
Rozvor: 3800 mm 
Maximální hmotnost: 17000 kg 
Maximální užitné zatížení: 10000 kg 
Maximální rychlost (omezovač): 80 km/h 
Objem sila: 10,3 m3 

 

 
 

Obr. 1.3.1 MAN 17332 4x2, nástavba silo 
 

1.4 Nákladní automobil (silonosič) 
 

Tatra T815 8x8, nástavba silonosič 
 

 Transportní silo na suché maltové směsi bude na stavbu dopraveno 
nákladním automobilem Tatra T815 s nástavbou silonosiče. Pomocí nástavby 
bude silo umístěno na určenou zpevněnou plochu. 
 Silo bude dovezeno ze skladu zhotovitele do skladu dodavatele směsi Heluz 
v Dolním Bukovsku, zde bude naplněno a dovezeno na stavbu, délka trasy 
celkem je 106 km. 
 Nákladní automobil je ve vlastnictví zhotovitele. 
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Technické údaje: 
 

Tatra T815 C 8x8 

Motor PACCAR MX 340 výkon: 340 kW 
Kabina: 2 dveřová, 2 sedadla  
Rozvor: 2 150 + 2 300 + 1 320 mm 
Maximální hmotnost: 44000 kg 
Maximální užitné zatížení: 28250 kg 
Maximální rychlost (omezovač): 85 km/h 

 

 
 

Obr. 1.4.1 Tatra T815 C 8x8, nástavba silonosič 
 

1.5 Autodomíchávač 
 

MAN 26.320 TGS 8x4, Schwing Stetter C3 AM 6 C 
 

 Betonové směsi do stropních konstrukcí (zámky panelů, věnce) budou na 
stavbu dopravovány pomocí autodomíchávače MAN s nástavbou Schwing 
Stetter řady basic line. Směs bude na stavbě pomocí skluzu umisťována do bádie 
(viz 1.9) a následně pomocí jeřábu (viz 1.6) přepravována na místo uložení. 
 Směs bude dopravována z betonárky BETON Písek s.r.o., délka trasy 3,8 
km, doba přepravy do 6-10 minut. 
 Autodomíchávač je vlastnictvím dodavatele betonové směsi.  
 

Technické údaje: 
 

MAN 26.320 TGS 8x4 

Motor výkon: 235 kW 
Motor objem: 10,5 dm3 
Kabina: 2 dveřová, 2 sedadla  
Rozvor: 1900 + 3200 + 1 350 mm 
Maximální hmotnost: 26000 kg 
Maximální užitné zatížení: 13800 kg 
Maximální rychlost (omezovač): 90 km/h 
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Schwing Stetter C3 AM 6 C 

Jmenovitý objem: 6 m3 
Stupeň plnění: 52 % 
Sklon bubnu: 12,45 ° 
Hmotnost nástavby: 3370 kg 
Průměr bubnu: 2300 mm 
Výška násypky: 2425 mm 
Průjezdná výška: 2429 mm 
Výsypná výška: 1029 mm 

 

 

Obr. 1.5.1 autodomíchávač MAN 26.320 TGS 8x4, Schwing Stetter C3 AM 6 C 
 
Volvo FM9 380 8x4, Schwing Stetter C3 AM 8 C 
 

 Betonové směsi do stropních konstrukcí (stropní desky) a pro střešní plášť 
budou na stavbu dopravovány pomocí autodomíchávačů Volvo s nástavbou 
Schwing Stetter řady basic line. Směs bude na stavbě pomocí skluzu umisťována 
do bádie (viz 1.9) a následně pomocí jeřábu (viz 1.6) přepravována na místo 
uložení. 
 Směs bude dopravována z betonárky BETON Písek s.r.o., délka trasy 3,8 
km, doba přepravy do 6-10 minut. 
 Autodomíchávač je vlastnictvím dodavatele betonové směsi.  
 

Technické údaje: 
 

Volvo FM9 380 8x4 

Motor výkon: 250 kW 
Motor objem: 12 dm3 
Kabina: 2 dveřová, 2 sedadla  
Rozvor: 1800 + 3000 + 1 370 mm 
Maximální hmotnost: 33400 kg 
Maximální užitné zatížení: 19800 kg 
Maximální rychlost (omezovač): 90 km/h 
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Schwing Stetter C3 AM 8 C 

Jmenovitý objem: 8 m3 
Stupeň plnění: 56,7 % 
Sklon bubnu: 12,45 ° 
Hmotnost nástavby: 3770 kg 
Průměr bubnu: 2300 mm 
Výška násypky: 2499 mm 
Průjezdná výška: 2503 mm 
Výsypná výška: 1101 mm 

 

 
 

Obr. 1.5.2 autodomíchávač Volvo FM9 380 8x4, Schwing Stetter C3 AM 8 C 

 

1.6 Věžový jeřáb 
 

Liebherr 65 K 
 

 Rychlostavitelný jeřáb Liebherr bude sloužit k sekundární přepravě 
materiálu po stavbě po celou dobu technologické etapy hrubé vrchní stavby. 
Jeřábem budou přepravovány zejména palety se zdícím materiálem na místo 
zpracování a keramické stropní panely, které budou odebírány z nákladních vozů 
MAN (viz 1.2) a umisťovány na dané místo v objektu. Dále budou přepravovány 
prvky bednění a lešení, svazky výztuží a svázané prvky věnců a role asfaltových 
pásů na paletách. 
 Jeřáb bude na stavbu dopraven pomocí nákladního automobilu MAN 26.440 
TGS (viz 1.2), bude na stavbu dopraven z vozového parku pronájemce Liebherr 
– Stavební stroje CZ s.r.o. v Táboře, délka trasy 47,5 km. 
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Technické údaje: 
 

Liebherr 65 K 

Základní ustavení: 4,2 x 4,2 m 
Rádius otáčení: 2,55 m 
Výkon zdvihového ústrojí: 11 kW 
Výkon otočového ústrojí: 4 kW 
Výkon ústrojí pojezdu vozíku: 3 kW 
Vyložení: 28 m 
Nosnost (max. vyložení): 2600 kg 
Maximální nosnost: 4500 kg 
Výška jeřábu: 21 m 
Výška háku: 15,6 m 
Hmotnost soupravy: 19600 kg 

 

  
 

Obr. 1.6.1 věžový jeřáb Liebherr 65 K – přepravní rozměry 
 

 

 
 

Obr. 1.6.2 věžový jeřáb Liebherr 65 K – návrh jeřábu, nosnost/vyložení 
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Obr. 1.6.3 věžový jeřáb Liebherr 65 K 
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1.7 Transportní silo na suché maltové směsi 
 

Transportní silo 12,5 m3 

 
 Pro skladování suchých maltových směsí bude na stavbě umístěno 
transportní silo. To bude na stavbu dopraveno a umístěno už plné pomocí 
nákladního automobilu Tatra T815 (viz 1.4) s nástavbou silonosiče. Postupně 
bude doplňováno nákladním automobilem MAN 17332 (viz 1.3) s nástavbou 
sila. 
 Silo bude dovezeno ze skladu zhotovitele ve Strakonicích do skladu 
dodavatele směsi Heluz v Dolním Bukovsku, zde bude naplněno a dovezeno na 
stavbu, délka trasy celkem je 106 km. 
 Silo je ve vlastnictví zhotovitele. 
 

Technické údaje: 
 

Transportní silo 

Objem: 12,5 m3 
Výška sila: 6,13 m 
Půdorysné rozměry: 2,1 x 2,1 m 

 

 
 

Obr. 1.7.1 transportní silo12,5 m3 



115 
 

1.8 Kontinuální míchačka 
 

Filamos KM 40 
 

 Pro přípravu malt ze suchých maltových směsí bude použita kontinuální 
míchačka Filamos KM 40. Míchačka bude plněna přímo z transportního sila (viz 
1.7) nebo z pytlů do nástavce násypky. Míchačka je poháněna elektroměrem a je 
napojena na vodovodní potrubí.  
 Míchačka bude na stavbu dopravena ze skladu zhotovitele ve Strakonicích 
nákladním vozem Volvo (viz 1.1), délka trasy 28 km. Po stavbě bude 
přepravována ručně. 
 Míchačka je vlastnictví zhotovitele. 
 

Technické údaje: 
 

Kontinuální míchačka Filamos KM 40 

Technický výkon: 40 dm3/h 
Maximální velikost zrna: 4 mm 
Napájení: 380 V 
Příkon: 5,5 kW 
Přívod vody: G 3/4  ″ 
Tlak vody v potrubí: 0,35 MPa 
Délka: 2160 mm 
Šířka: 740 mm 
Výška: 1410 mm 
Hmotnost: 271 kg 

 

 
Obr. 1.8.1 kontinuální míchačka Filamos KM 40 

 

1.9 Čerpadlo betonu 
 

Přívěsné čerpadlo betonu KCP T 20 
 

Čerpadlo bude sloužit k sekundární přepravě betonové směsi po stavbě, 
směs bude na stavbu dopravena autodomíchávačem (viz 1.5). 

Čerpadlo bude na stavbu dopraveno osobním nebo užitkovým automobilem 
ze skladu zhotovitele ve Strakonicích, délka trasy 28 km. 

Čerpadlo je ve vlastnictví zhotovitele. 
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Technické údaje: 
 

Přívěsné čerpadlo betonu KCP T 20 

Dodávka na straně táhla: 20 m3/h 
Dodávka na straně pístu: 12 m3/h 
Tlak na straně táhla: 60 bar 
Tlak na straně pístu: 90 bar 
Kapacita násypky: 350 l 
Hydraulický systém: Otevřený  
Průměr potrubí: 125 mm 
Výkon motoru: 50 kW 
Hmotnost čerpadla: 2850 kg 

 

 
 

Obr. 1.9.1 Přívěsné čerpadlo na beton KCP T 20 
 

1.10 Pojízdné hliníkové lešení 
 

Lešení Altrad Baumann RapidTech 4602 01 
 

 Pro práce ve výškách bude na stavbě umístěno pojízdné kovové lešení. To 
bude sloužit zejména pro zdění 2. výšky nosného zdiva. 
 Na stavbu bude dopraveno nákladním automobilem Volvo (viz 1.1) ze 
skladu zhotovitele ve Strakonicích, délka trasy 28 km. Po stavbě bude 
přemisťováno ručně nebo jeřábem po rozebrání. 
 

Technické údaje: 
 

RapidTech 4602 01 

Pracovní plocha: 1,5 x 2,85 m 
Výška lešení: 2,75 m 
Výška podlahy (max.): 1,5 m 
Pracovní výška (max.): 3,5 m 
Hmotnost: 97,7 kg 
Maximální dovolené zatížení: 2 kN/m2 

 

Lešení Altrad Baumann RapidTech 4601 01 
 

 Lešení bude sloužit zejména pro zdění 2. výšky zdiva u příček. 
 Na stavbu bude dopraveno nákladním automobilem Volvo (viz 1.1) ze 
skladu zhotovitele ve Strakonicích, délka trasy 28 km. Po stavbě bude 
přemisťováno ručně nebo jeřábem po rozebrání. 
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Technické údaje: 
 

RapidTech 4601 01 

Pracovní plocha: 0,75 x 2,85 m 
Výška lešení: 2,55 m 
Výška podlahy (max.): 1,5 m 
Pracovní výška (max.): 3,5 m 
Hmotnost: 91,5 kg 
Maximální dovolené zatížení: 2 kN/m2 

 
Obr. 1.10.1 pojízdné hliníkové lešení Altrad Baumann RapidTech 4601 01 

 

2. Nasazení strojů a jejich činnost 
 

Schéma činnosti a nasazení strojů je znázorněno v příloze 9. 
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1. Obecné informace 
 

Název stavby:     výstavba komplexu bytových domů 
 

Místo stavby:     Písek 397 01, Budějovické Předměstí, Šobrova 
    k.ú. Písek 720755 
    parc.č. 1522/5 
 

Předběžná cena stavby:   68,5 mil. Kč 
 

Základní časové předpoklady výstavby: 
 

Předpokládaná doba výstavby:  02/2014 – 04/2015 
Zahájení stavby:  02/2014 
Dokončení hrubé spodní stavby: 07/2014 
Dokončení hrubé horní stavby:  11/2014 
Dokončení stavby:      04/2015 

 

1.1 Popis stavby 
 

Pozemek se nachází v Písku v okrajové části města (Budějovické Předměstí) 
ve stávající zástavbě rodinných a bytových domů na parcele č. 1522/5. Celková 
plocha pozemku činí 6782,98 m2, zastavěná plocha pozemku činí 4376,68 m2. 

Jedná se o tři nově budované bytové domy s napojením na inženýrské sítě, 
stavbu přiléhající příjezdové cesty s parkovacími místy a napojením na stávající 
veřejnou komunikaci, parkové úpravy, zpevněné plochy, stavbu dešťové kanalizace 
pro odvod povrchové dešťové vody a veřejné osvětlení. Stavba bude po dokončení 
užívána k trvalému pobytu osob. Jedná se o stavby trvalé.  

Objekty jsou zděné, nepodsklepené s plochou střechou, obvodové stěny jsou 
zatepleny kontaktním zateplovacím systémem. 
 

1.2 Objednatel 
 

PRIMA Develop s.r.o. 
Velké náměstí 116/7, Písek 397 01, Vnitřní Město 
IČO: 26027585, DIČ: CZ26027585 
Kontaktní osoba: Ing. Jan Famfule , telefon: 605 423 584 
 

1.3 Zhotovitel 
 

PRIMA a.s. 
Raisova 1004/I, Strakonice 386 47 
IČO: 47239743, DIČ: CZ47239743 
V zastoupení: Ing. Stanislav Bočánek (stavbyvedoucí), telefon: 779 460 523 
 

1.4 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

Projektant: 
Zdeněk Brůžek 
Otakara Jeremiáše 2156 
Písek 397 01, Budějovické Předměstí 
telefon: 737 568 685 
 

Zodpovědný projektant: 
Ing. Ladislav Doul 
Karla Weise 142 
Vimperk 385 01 



121 
 

2. Plánování 
 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotoven pro provádění hrubé 
spodní a hrubé vrchní stavby a dokončovacích prací hrubé stavby.  

Plán BOZP je zpracován tak, aby vyhovoval potřebám pro bezpečnou a zdraví 
neohrožující práci při realizaci stavby. Plán BOZP je zpracován na základě požadavků 
právních předpisů a to zejména: 

 

Vyhláška č. 62/2013 Sb. – o dokumentaci staveb (březen 2013) 
Zákon č. 309/2006 Sb. – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (květen 2006) 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích (prosinec 2006) 

 

2.1 Pravidla spolupráce 
 

Realizace hrubé stavby bude prováděna generálním dodavatelem stavby, 
proto (dle zákona č. 309/2006 Sb., § 14 odst. 1) nebude vyžadována přítomnost 
koordinátora BOZP na stavbě. Za dodržování BOZP v průběhů prací zodpovídá 
generální dodavatel stavby PRIMA a.s. (stavbyvedoucí, vedoucí čet). 

Staveniště je zápisem o předání a převzetí (dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
§ 2, odst. 3) předáno zhotoviteli a je tedy jeho pracovištěm. Zhotovitel může dále 
dílčí pracoviště předat zápisem o předání a převzetí dalším pracovním četám. 

 

2.2 Všeobecné povinnosti objednatele 
 

Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškeré podklady a informace pro 
jeho činnost, včetně informací o fyzických osobách, které se budou s jeho vědomím 
zdržovat na pracovišti. 

Objednatel je povinen zúčastnit se kontrolních dnů stavby nebo za sebe 
jmenovat náhradu ve formě technického dozoru. 

 

2.3 Všeobecné povinnosti zhotovitele 
 

Zhotovitel v dostatečném předstihu před začátkem prací zpracuje přehled 
právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou 
při realizaci stavby vyskytnout se zřetele na práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. 

Veškeré bezpečnostní informace, které jsou známy a které se dotýkají jeho 
činnosti je zhotovitel povinen předat objednateli a projektantovi. 

Zhotovitel je povinen zpracovávat informace o bezpečnosti i v průběhu 
výstavby. Podle těchto informací zhotovitel přijme potřebná opatření.  

Zhotovitel je povinen na požádání prokázat dodržování BOZP podle právních 
předpisů, zejména prokázání provádění zkoušek a revizí technických strojů, 
prokázání způsobilosti obsluh zařízení a strojů, prokázání kvalifikace pracovníků a 
jejich zdravotní způsobilosti, prokázání používání předepsaných osobních 
ochranných pomůcek. 
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3. Realizace 
 

3.1 Všeobecný provozní řád stavby, pravidla osobní bezpečnosti 
 

3.1.1 Všeobecný provozní řád stavby 
 

Dokumentace na staveništi: 
Na staveništi budou trvale umístěny a přístupné tyto dokumenty: 

Prováděcí projekt, technologické postupy prací, stavební deník, plán 
BOZP, doklady o provedeném seznámení s podmínkami na pracovišti, 
doklady o odborné způsobilosti vybraných profesí 

 

Vedení stavebního deníku: 
Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště do dne 

dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní 
prohlídce stavby. Musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na 
staveništi všem oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a 
potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a 
nesmí v něm být vynechána volná místa. 

Pravidelné denní záznamy obsahují: 
- jména a příjmení osob pracujících na staveništi 
- klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav 
- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup 
- dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a 

zabudování 
- nasazení mechanizačních prostředků 

 

Pohyb na staveništi: 
Vstup na stavbu bude umožněn jen v pracovní době, oznámení o pracovní 

době bude umístěno na vstupní bráně pro pěší. Pracovníci musejí pro vstup na 
staveniště použít elektronickou čipovou kartu, kterou přikládají na čtečku 
umístěnou u brány. Takto bude vedena evidence pracovníků na stavbě, záznamy 
budou přístupné na vrátnici. Pracovníci se po staveništi smí pohybovat pouze 
v reflexních vestách, výjimku tvoří prostory buňkoviště.  

Na vrátnici budou umístěny rezervní reflexní vesty pro případné návštěvy. 
Pro návštěvy bude u vstupu umístěn zvonek spojený s vrátnicí. Každá návštěva 
projde seznámením s BOZP a seznámení potvrdí podpisem. Po staveništi se 
návštěvy mohou pohybovat pouze za doprovodu některého z vedoucích pracovníků. 
 

Mimořádná událost na stavbě: 
Za mimořádnou událost na stavbě je považována každá nestandardní situace, 

při které dojde k ohrožení zdraví a životů zúčastněných osob, k jejich zranění nebo 
smrti. Dále je za mimořádnou událost považována každá dopravní nehoda v rámci 
staveniště, technická nebo technologická nehoda a situace, při které může být 
ohroženo životní prostředí. 

Zhotovitel je povinen si při své činnosti počínat tak, aby mimořádným 
událostem předcházel a pravděpodobnost vzniku mimořádné události byla 
minimalizována. 

Na staveništi musí být dostupná lékárnička první pomoci - zajišťuje hlavní 
zhotovitel (umístění na vrátnici). Pokud k mimořádné události dojde, jsou povinni 
všichni zhotovitelé přijmout opatření vedoucí k likvidaci této události nebo alespoň 
ke zmírnění jejich následků.  
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Pokud není likvidace mimořádné události v silách zhotovitelů, musí být 
bezodkladně povolány jednotky Integrovaného záchranného systému: 

 

Integrovaný záchranný systém  112 
Zdravotnická záchranná služba  155 
Policie ČR     158 
Hasiči      150 
 

Zabezpečení staveniště: 
Staveniště bude oploceno do výšky 1,8 m a na každém vstupu bude na 

viditelném místě umístěna bezpečnostní tabulka „Zákaz vstupu nepovolaným 
osobám". Zabezpečení obvodu staveniště (celistvost, neporušenost), včetně zařízení 
staveniště bude kontrolováno každodenně hlavním zhotovitelem stavby, o 
případných závadách se provede zápis do stavebního deníku a způsob odstranění 
závady. Přístup na staveniště pro pěší osoby je umožněn pouze vstupem pro pěší. 
S umělým osvětlením není uvažováno. S přítomností osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace není v rámci tohoto staveniště uvažováno. 

 

Dočasné vedení el. energie: 
Dočasné přípojky elektrické energie musí být navrženy a provedeny tak, aby 

nebyly zdrojem požáru nebo výbuchu, fyzické osoby musí být dostatečně chráněny 
před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného 
zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu 
rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických 
osob, které mají přístup k součástem zařízení. Dočasná elektrická zařízení na 
staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelným 
kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického 
zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny 
všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, 
musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, 
odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
 

Skladovací plochy, skladování materiálů: 
Jako skladovací plochy budou využiti plochy v rámci oploceného staveniště, 

které bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Skladovací plochy musí být 
rovné, odvodněné a zpevněné (betonovým recyklátem). Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací 
musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů.  

Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna 
jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, 
stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo 
sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají (stropní 
panely apod.), musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není 
dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky 
volně položenými na sebe. 

Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m. Nejsou-li 
okraje hromad zajištěny například operami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v 
bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v 
obalech s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny 
v souladu s požadavky zákona. 
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3.1.2 Pravidla osobní bezpečnosti 
 

V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), jsou zaměstnanci 
povinni dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele vztahující se 
k práci jimi vykonávané a dodržovat ostatní předpisy, s nimiž byli řádně seznámeni 
při vstupu na stavbu. 

Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni na staveništi používat ochranné přilby, 
obleky, rukavice a další ochranné pomůcky potřebné k provádění prací. Pracovníci 
jsou povinni dodržovat pracovní postupy a pohybovat se pouze v místech kde 
nehrozí ohrožení života či zdraví (nezajištěné výkopy, prostory pod umisťováním 
panelů,…). 

Zhotovitel je povinen přerušit práci, jakmile by její další pokračování vedlo k 
ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, 
popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých 
povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, 
živelné události, popř. vlivem jiných nepředvídatelných událostí. Zhotovitel je 
povinen přerušit práce ve výškách při nepříznivé povětrnostní situaci, za kterou se 
považuje - bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, vítr o rychlosti větší než 11 
m/s, dohlednost v místě práce je menší než 30 m, teplota prostředí poklesne pod -
10°C. 

Při přerušení práce je povinen zhotovitel zajistit provedení nezbytných 
opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotoví zápis o 
provedených opatřeních. 

 

Pracovníci jsou povinni: 
1. Účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na BOZP 

včetně ověření svých znalostí. 
2. Dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění 

BOZP, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na 
pracovišti a informacemi zaměstnavatele. 

3. Dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní 
prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a 
ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu. 

4. Používat přidělené, nebo pro svoji práci nezbytné (kolektivní) osobní ochranné 
pracovní prostředky (OOPP). 

5. Bezodkladně oznámit svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky 
a závady na pracovišti, které ohrožují nebo bezprostředně a závažným 
způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci. 

6. Bezodkladně oznámit svému nadřízenému svůj pracovní úraz, pracovní úraz 
jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a 
spolupracovat při objasňování jeho příčin. 

7. Nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky na pracovištích. 
Nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště.  

8. Podrobit se na pokyn vedoucího pracovníka zjištění, zda není pod vlivem 
alkoholu nebo jiných návykových látek. 

9. Neuvádět do chodu stroj nebo zařízení, pokud se nepřesvědčili, že tím neohrozí 
zdraví nebo život svůj či někoho jiného. 

10. Nevykonávat práce, pro něž nejsou vyškoleni a které vyžadují odbornou 
způsobilost. 

11. Neobsluhovat stroje, přístroje a zařízení, pro něž nejsou zaškoleni ani zaučeni. 
12. Udržovat pořádek na pracovišti, vnitřních komunikacích a v buňkách. 
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13. Řídit se dopravními značkami a bezpečnostními tabulkami a značením, které 
jsou v objektu umístěny a dbát varovných signálů a smluvených znamení. 

14. Dodržovat návody výrobců, technologické a pracovní postupy, provozní, 
požární a havarijní řády pracovišť. 

15. Oznámit nadřízenému každou změnu odborné způsobilosti (odejmutí 
řidičského průkazu, osvědčení o odborné způsobilosti atd.). 

 

Pracovníkům je zakázáno: 
1. Vstupovat na pracoviště a prostory, kam nebyli pracovně vysláni. 
2. Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty či značky. 
3. Pracovat bez pověření se strojním, elektrickým a zdvihacím zařízením, přístroji 

a nástroji, o kterých nebyli řádně poučeni. 
4. Opravovat a čistit stroje a přístroje za chodu. 
5. Zdržovat se v prostoru staveništní cesty a odstavného pruhu, pokud zde 

nevykonávají pracovní činnost. 
 

3.1.3 Pravidla práce se stroji 
 

Obecné požadavky: 
Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 

pracovními podmínkami ovlivňujícími bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, přejezdů a uložení podzemních vedení technického vybavení, 
popřípadě jiných podzemních a nadzemních vedení a překážek. Při provozu stroje 
obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností stroje. Je-li 
stroj vybaven stabilizátory, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem 
k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. Pokud je u stroje 
předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno uvedení stroje 
do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném 
signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické 
osoby opustily ohrožený prostor. 

Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné 
v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je 
řádně seznámena i střídající obsluha. 

Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v 
souladu s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením 
spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním 
parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti 
samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním 
zařízením spuštěným na zem. 

Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě 
potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která 
zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou 
osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo 
uzamknutí ovládání stroje. 

Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, 
kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani 
činností prováděnou v jeho okolí. 
 

Stroje pro zemní práce: 
Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti o d okraje 

svahů a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pro 
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nezapažené výkopy je tato vzdálenost stanovena jako 2 m pro pohyb těžké 
mechanizace a u zapažených výkopů je vzdálenost stanovena jako 1,5 m.  

Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 

Při nakládání materiálu na dopravní prostředek (sklápěč) lze manipulovat s 
pracovním zařízením stroje (lopata) pouze nad ložnou plochou a tak, aby do 
dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci 
pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku, je nutno zajistit, 
aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu 
je nutno nakládat rovnoměrně. 

Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, 
případně zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability 
stroje a omezení výhledu obsluhy. 

Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje 
spuštěno na zem nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v 
souladu s návodem k používání. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém 
motoru stroje. 

Strojem je zakázáno (není-li návodem k použití stroje dovoleno): 
- Roztloukat zeminu dnem lopaty 
- Urovnávat terén otáčením lopaty 
 

Míchačky: 
Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna 

v horizontální poloze. 
Napojení koncovky pro silo a násypky pro sypání směsí z pytlů musí být 

provedeno dle návodu výrobce. Napojení přívodu vody musí být těsné, voda nesmí 
unikat. 

Je zakázáno sahat nebo zasahovat předměty do násypky při zapnutí míchačky. 
Míchačku lze čistit při vypnutí a odpojení od zdroje elektřiny. 

 

Autodomíchávače: 
Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 

zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, zajištění výsypného zařízení 
v přepravní poloze, popřípadě jej v této poloze v souladu s návodem k používání 
zajistí. 

Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou 
vizuální kontrolu. Vozidla budou odstavovány na určené odstavné pruhy zpevněné 
betonovým recyklátem. 

 

Autočerpadla: 
Potrubí, hadice a jiná zařízení pro dopravu betonové směsi musí být vedeny a 

zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání, například lešení, 
bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 

Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen 
podle návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 

Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby 
riziko zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem 
dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 

Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd 
nevyžadující složité a opakované couvání vozidel. 
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Autočerpadlo musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo přehledné a v 
prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující 
tuto manipulaci. 

Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je 
nebylo nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od 
okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných překážek (umístění viz situace ZS – hrubá 
spodní stavba). V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen.  

Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a 
hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a 
výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 

Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
 

Transportní sila: 
Před připojením dopravních hadic nebo potrubí k potrubnímu řadu pro 

tlakové zásobníky, jako volně loženého cementu a podobných sypkých hmot se 
obsluha přesvědčí, zda řad není pod tlakem. Dopravní hadice a potrubí je nutno 
před přečerpáváním volně loženého cementu prohlédnout. Funkčně poškozené 
zařízení není dovoleno používat. 

Spojovat hadice mezi sebou navzájem a s pevným potrubím lze jen 
nepoškozenými a k tomu určenými spojkami a koncovkami. 

V průběhu přečerpávání obsluha sleduje stavoznak zásobníku, aby nedošlo 
k jeho přeplnění. 

Zajištění spolehlivé těsnosti vypouštěcích otvorů a jejich uzávěrů tak, aby 
odpovídaly vlastnostem skladované sypké hmoty, největšímu přípustnému tlaku 
nebo podtlaku a aby nemohlo dojít k jejich náhodnému otevření. 

Při provozu a údržbě přepravníků volně loženého cementu se postupuje podle 
návodu k používání. 

 

Vibrátory: 
Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 

držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o 
délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže 
motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 

Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze 
zhutňovaného betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru 
nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu 
k používání. 

 

Jeřáby: 
Břemena jsou oprávněni upevňovat jen k tomu pověřené osoby (vazači) 

mající osvědčení k provádění činnosti. Plošné prvky (stropní panely) a dlouhé 
prvky (armokoše, pruty výztuží) budou přesouvány pomocí vahadla. 

Obsluha stroje musí být po celou dobu v kontaktu s vazači upevňujícími 
prvek na zavěšení nebo odepínajícími prvek na uložení, pracovníci budou vybaveni 
vysílačkami pro vzájemnou komunikaci. 

Pracovníci se nesmějí zdržovat v dráze a pod přemisťovaným prvkem, 
pracovníci si budou udržovat bezpečný odstup pro případ, že by se prvek uvolnil.  

V případě částečného nebo úplného výpadku pohonu stroje se pracovníci 
nesmějí pohybovat pod zavěšeným břemenem, bude určen pracovník, který bude 
udržovat dohled nad zavěšeným prvkem. 
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Práce jeřábu budou bezodkladně zastaveny v případě - bouře, silného deště, 
sněžení nebo tvoření námrazy, větru o rychlosti větší než 11 m/s, dohlednosti v 
místě práce menší než 30 m, teplota prostředí nižší než -10°C. 

Nad jedním objektem smí manipulovat pouze jeden stroj. 
 

3.1.4 Dopravní řád staveniště 
 

Vjezd na staveniště bude zajištěn z ulice Šobrova, výjezd bude na ulici 
Pažoutova, na vjezdu a výjezdu bude zhotovena otevíravá uzamykatelná dvoukřídlá 
brána (šířky 5 m, výšky 1,8 m). Na vjezdu a výjezdu budou umístěny značky 
zakazující vjezd cizích vozidel, na vjezdu bude navíc umístěna cedule s maximální 
povolenou rychlostí po staveništi 10 km/h. 

Staveništní komunikace je vytvořena jako jednosměrná, vozidlům je 
povolena jízda v protisměru pouze za účelem couvání k autočerpadlu, jeřábu nebo 
na odstavné ploše ke skládkám. Komunikace je šířky 4 m, po jejím obvodu (blíže 
k budovaným objektům) bude zhotoven odstavný pruh šířky 4 m, ten bude sloužit 
k vykládce případně nakládce materiálu, zároveň bude na této ploše možnost 
odstavení pracovních strojů před ukončením směny. Komunikace jsou navrhovány 
pro provoz tahačů s návěsy. 

Pro zaměstnance a návštěvníky budou zhotovena parkovací místa pro osobní 
vozy (na plochách ZP4 a ZP5), na těchto plochách nesmějí zastavovat nákladní 
automobily. Návštěvy jsou povinni řídit se nařízeními vedoucích pracovníků. 

Vozidla se při vjezdu na staveniště ohlásí na vrátnici, provede se zápis o 
příjezdu vozu a následně kontrola dodávky. Po dokončení vykládky se provede 
zápis o dokončení vykládky. Evidence o pohybu vozidel bude uchovávána na 
vrátnici. Po konci směny bude proveden zápis strojů a vozidel zůstávajících na 
stavbě. 

Vozidly je zakázán pohyb mimo vyznačené komunikace vyjma strojů pro 
zemní práce apod. 

 

3.2 BOZP pro jednotlivé etapy výstavby 
 

Zemní práce: 
Skladování zeminy volně smí být pouze do výšky 2 m, v případě skladování 

ornice 1,5 m. Při provádění výkopových prací musí být zabezpečeno, že nedojde 
k zasypání výkopu. Pro zajištění stěn výkopů bude použito lehké hliníkové pažení 
SBH série 250, to bude používáno při výkopech hlubších než 1,5 m. Osazováno na 
místo bude pomocí pásového minirýpadla. Pracovníci osazující pažení budou 
seznámeni s montážními postupy výrobce. Současně s odstraňováním pažení bude 
postupně zasypáván výkop, dle postupů výrobce pažení. Dále bude dodržována 
minimální vzdálenost pohybu těžké techniky od výkopů, stroje se budou pohybovat 
ve vzdálenosti vetší než 1,5 m, výkopy se rovněž nebudou zbytečně zatěžovat 
stavebními materiály či stroji v této vzdálenosti. Při provádění výkopů hlubších než 
1,3 m bude prováděn dohled, výkopy nesmí provádět pracovník osamoceně. 
Výkopy budou zřetelně označeny cedulemi s popisem a ohraničeny kovovým 
ohrazením výšky minimálně 1,1 m, zábradlí bude doplněno o vodorovný reflexní 
červeno-bílý pruh. Ohrazení bude vzájemně spojeno pro zabránění pádu osob do 
výkopu při opření o hrazení. Výkopy prostupující veřejným chodníkem budou 
opatřeny ocelovými přechody opatřenými zábradlím ve výšce minimálně 1,1 m, 
opatřeny zarážkou u podlahy. 
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Základové práce: 
Bednění musí být těsné, bez mezer a prostorově tuhé, podpěry řádně kotveny 

do zeminy, musí mít dostatečnou únosnost a budou uhlopříčně ztuženy ve všech 
rovinách, rozpěry budou vodorovné, bez možnosti pohybu. Před betonáží bude 
bednění řádně prohlédnuto a případné závady či nedostatky ihned odstraněny (viz 
KZP). Bednění se dále bude kontrolovat v průběhu betonáže, závady ihned 
odstraňovány. Obsluha čerpadla a osoba umisťující betonovou směs (nebo jí 
asistující osoba) budou vybaveni vysílačkami pro vzájemnou komunikaci. 
Současně s odbedňováním bude probíhat rozebírání a čištění prvků a jejich 
ukládání na předem určenou skládku, aby nedocházelo k hromadění materiálu na 
místech, kde může způsobit zranění. Při spojování izolačních pásů natavováním 
budou dodržovány podmínky požární bezpečnosti stanovené zvláštním právním 
předpisem - vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. Natavování bude 
provádět pouze osoba zaškolená pro tuto práci. 

 

Zdění: 
Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 

pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí 
vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění kontroly svislosti zdiva a 
vázání rohů. Zdění 2. výšky bude probíhat ve výšce podlahy lešení 1,25 m.  

 

Stropy: 
Bednění musí být těsné, bez mezer a prostorově tuhé, podpěry řádně kotveny, 

musí mít dostatečnou únosnost a budou uhlopříčně ztuženy ve všech rovinách, 
rozpěry budou vodorovné, bez možnosti pohybu. Před betonáží bude bednění řádně 
prohlédnuto a případné závady či nedostatky ihned odstraněny (viz KZP). Bednění 
se dále bude kontrolovat v průběhu betonáže, závady ihned odstraňovány. Obsluha 
jeřábu a osoba umisťující betonovou směs (nebo jí asistující osoba) budou vybaveni 
vysílačkami pro vzájemnou komunikaci. Současně s odbedňováním bude probíhat 
rozebírání a čištění prvků a jejich ukládání na předem určenou skládku, aby 
nedocházelo k hromadění materiálu na místech, kde může způsobit zranění.  

Jako kolektivní ochrana bude zhotoveno dřevěné zábradlí po obvodu stropní 
konstrukce, to bude součástí bednění věnce a bude ukotveno do spodního zdiva. 
Každý z pracovníků umisťující panely bude vybaven úvazky, pracovníci jsou 
povinni tyto pomůcky používat. 

 

3.3 Traumatologický plán 
 

Tento plán je důležitý pro poskytnutí rychlé první pomoci postiženému. 
Zabezpečení první pomoci se týká všech stavů ohrožujících zdraví a život.  

Na pracovištích musí být umístěna lékárnička první pomoci (umístěna na 
vrátnici), která musí být vybavena s přihlédnutím k rizikům prováděné činnosti. Za 
obsah a vybavení odpovídá příslušný vedoucí zaměstnanec. Včasné, rozsahem i 
kvalitou správné poskytnutí první pomoci může pak nejen omezit následky úrazu, ale 
i zabránit bezprostřednímu ohrožení života.  

Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se vznikem pracovního úrazu ukládá § 
105 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a 
podrobnosti stanoví nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, 
hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
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3.3.1 Postup v případě úrazu 
 

Povinnosti zaměstnavatele: 
Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit 

příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní 
stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace nebo zástupce 
pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit 
stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. 

O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele zaměstnavatel podle 
věty první bez zbytečného odkladu uvědomí zaměstnavatele úrazem postiženého 
zaměstnance, umožní mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního 
úrazu a seznámí ho s výsledky tohoto objasnění. 

Zaměstnavatel vede v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi 
nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost 
nepřesahující 3 kalendářní dny. 

Zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních 
úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností 
delší než 3 kalendářní dny, nebo k úmrtí zaměstnance. 

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá zaměstnavatel postiženému 
zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům. 

Zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu 
stanoveným orgánům a institucím. 

Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů. 
 

Povinnosti zaměstnance: 
Zaměstnanec je povinen bezodkladně oznamovat svému nadřízenému 

vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav 
dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, 
jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin. 

 

3.3.2 Hlášení úrazů 
 

Dojde-li ke smrtelnému úrazu zaměstnance nebo vyžaduje-li poškození 
zdraví hospitalizaci zaměstnance delší než 5 dní ohlásí zaměstnavatel pracovní úraz 
bez zbytečného odkladu: 

- státnímu zástupci nebo územně příslušnému útvaru Policie České 
republiky; u úrazu s hospitalizací delší než 5 dní nasvědčují-li 
zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl 
spáchán trestný čin 

- příslušnému odborovému orgánu nebo zástupci zaměstnanců pro 
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

- zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal 
- organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel 

pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu 
- příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu na 

pracovišti, stavbách a při činnostech, které podléhají jeho dozoru, 
nebo příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, 
pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle zvláštního 
zákona 

- smrtelný úraz též příslušné zdravotní pojišťovně 
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V hlášení se uvádí: 
- základní údaje o zaměstnavateli (název, sídlo, IČO) 
- základní údaje o zraněném (jméno a příjmení, datum narození, 

pracovní zařazení, národnost) 
- údaje o úrazu (datum a hodina úrazu, místo úrazu, úrazový děj) 
- kontaktní údaje – kdo úraz hlásí, jméno telefon (případně kontakt na 

firmu pokud se liší) 
- další údaje (např. zaměstnavatel, který pracovníka na práci vyslal, 

počet současně zraněných osob, zařízení, na kterém k úrazu došlo,…) 
 
Zasílání záznamu o úrazu: 

- Zaměstnavatel zašle záznamy o pracovních úrazech za uplynulý 
kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce: 

� příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce, došlo-li k 
úrazu na pracovišti, stavbách a při činnostech, které 
podléhají jeho dozoru 

� příslušné zdravotní pojišťovně 
- V případě smrtelného pracovního úrazu zašle zaměstnavatel záznam 

o úrazu nejpozději do 5 pracovních dnů po jeho ohlášení: 
� územně příslušnému útvaru Policie České republiky 
� příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu 

na pracovišti, stavbách a při činnostech, které podléhají jeho 
dozoru 

� příslušné zdravotní pojišťovně 
 

Záznam o úrazu: 
Formulář záznamu o úrazu je přílohou nařízení vlády č. 201/2010 Sb., 

kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz 
a zasílá záznam o úrazu. Vzor záznamu o úrazu viz příloha P10. 

 

Evidence úrazů: 
Zaměstnavatel vede evidenci úrazů v knize úrazů. V ní zaznamenává 

údaje o všech pracovních úrazech, bez ohledu na to, jak dlouhou pracovní 
neschopnost způsobily. 

Kniha má obsahovat všechny údaje potřebné k sepsání záznamu o 
úrazu, tzn., že by měla sloužit jako spolehlivý doklad pro případ pozdějšího 
sepsání záznamu o úrazu. 

 

4. Vstupní školení 
 

Při nástupu do práce musí být zaměstnanec řádně seznámen s právními a 
ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s předvídatelnými 
riziky své práce a zároveň s opatřeními přijatými zaměstnavatelem na ochranu před 
působením těchto rizik. Ustanovení citovaných předpisů, včetně informací a pokynů 
zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí zaměstnanci při 
své práci dodržovat. Znalost předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních 
předpokladů zaměstnance. 
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4.1 Osnova vstupního školení 
 

1. poučit o pracovním postupu a bezpečnostních předpisech a  pokynech, které 
musí zaměstnanec dodržovat 

2. seznámit s prostředím, ve kterém bude zaměstnanec pracovat, s  pracovními 
stroji a zařízeními, nástroji a pomůckami, s  používanými surovinami a materiály 

3. seznámit s předvídatelnými riziky práce, kterou bude zaměstnanec konat, včetně 
opatření na ochranu před jejich působením 

4. seznámit s nejčastějšími úrazy, které se staly na pracovišti v  důsledku porušení 
pracovních postupů, předpisů a pokynů BOZP 

5. seznámit s pracemi a úkony, při kterých je třeba používat  osobní ochranné 
pracovní prostředky, seznámit s funkcí a  použitím těchto ochranných 
prostředků, vysvětlit povinnost  čistit a udržovat tyto OOPP 

6. poučit o zákazu odstraňovat a vyřazovat z činnosti bezpečnostní  zařízení 
(bezpečnostní brzdy, ochranné kryty apod.) 

7. poučit, že obsluhovat stroj anebo jiné zařízení může jen osoba,  která je pověřená 
obsluhou těchto zařízení 

8. požadovat pořádek a čistotu na pracovišti, žádat, aby svěřené  stroje, nářadí a 
pracovní prostory byly udržovány vždy v čistém  a bezpečném stavu 

9. poučit o zajištění stroje proti náhodnému spuštění anebo spuštění jinou osobou 
10. poučit o správném oblečení, obutí, o zákaze nosit prsteny, náramkové hodinky a 

jiné předměty, které při výkonu práce by mohly být  příčinou úrazu 
11. upozornit, že každý nedostatek - poruchu, který by mohl ohrozit  život a zdraví, 

je zaměstnanec povinen ihned ohlásit svému  vedoucímu, nedostatek, závadu, 
poruchu nesmí sám opravovat,  pokud k tomu není určen a oprávněn 

12. upozornit, že se nesmí zdržovat na pracovišti, na které nebyl  přidělen 
13. upozornit, že je přísně zakázáno nosit na pracoviště a  konzumovat na pracovišti 

a v celém areálu zaměstnavatele a v  pracovní době i mimo tento areál 
alkoholické nápoje (požívat jiné návykové látky) 

14. poučit zaměstnance, aby ohlásil svému nadřízenému každou náhlou  nevolnost 
nebo zhoršení zdravotního stavu, jestliže se necítí  zdravotně způsobilý určenou 
práci vykonávat, zvláště když  pracuje na rizikovém pracovišti 

15. poučit o povinnosti oznámit přímému nadřízenému každé poškození zdraví, 
zároveň poučit o  tom, jak se chovat, když na pracovišti nastane havárie, 
porucha  anebo nehoda 

16. poučit, kde jsou vypínače elektrického proudu, uzávěry vody, kdo má na  starost 
lékárničku, kde jsou únikové východy 

17. poučit o poskytování první pomoci, o způsobu  přivolání lékařské a požární 
pomoci 

 

4.2 Záznam o školení a seznámení s riziky stavby 
 

Zaškolení potvrdí každý zaměstnanec svým podpisem do záznamu o školení. 
Vzor záznamu viz příloha P8 – Vzor záznamu o školení. 

 

5. Plán opatření proti pádu osob a materiálu z výšek 
 

Zajištění výkopů proti pádu osob, bude zajištěno kovovým ohrazením výšky 
minimálně 1,1 m, zábradlí bude doplněno o vodorovný reflexní červeno-bílý pruh. Na 
spodní straně bude umístěno prkno ukotvené ke konstrukci zábradlí sloužící jako 
zábrana proti skopnutí materiálu do výkopu. Ohrazení bude vzájemně spojeno pro 
zabránění pádu osob do výkopu při opření o hrazení. Výkopy prostupující veřejným 
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chodníkem budou opatřeny ocelovými přechody opatřenými zábradlím ve výšce 
minimálně 1,1 m a zarážkou u podlahy výšky min. 0,15 m. 

Lešení používané pro zdění bude s pracovní podlahou ve výšce 1,25 m, není proto 
třeba zvýšené bezpečnosti při pracích ve výškách. Osazování stropních panelů (alespoň 
prvního) bude probíhat z lešení s pracovní podlahou ve výšce 1,75 m, v tomto případě 
bude lešení opatřeno kovovým zábradlím o výšce 1,1 m a zarážkou ve spodní části pro 
zabránění skopnutí materiálu nebo nářadí z lešení. Vstup na lešení je zajištěn pomocí 
žebříku. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen 
v souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod 
vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. 

Současně s postupem prací na stropních konstrukcích bude prováděno osazení 
zábradlím (součást bednění věnců), zábradlí bude dřevěné sestavené z trámků, prken a 
fošen vzájemně spojované vruty nebo hřebíky. Zábradlí je výšky 1,1 m s mezilehlým 
vodorovným prvkem ve výšce 0,6 m a zarážkou na spodní straně o výšce min. 0,15 m 
na spodní straně. Zábradlí je kotveno do spodního zdiva pomocí závitových tyčí, 2 tyče 
každé 3 m a pomocí 3 stavebních vrutů upevnění každý 1 m. Na pracovištích 
nezajištěných takovouto kolektivní ochranou se smí pohybovat a pracovat pouze za užití 
osobních ochranných pracovních pomůcek (úvazky). Jestliže provedení určité pracovní 
operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce ochrany proti pádu (armování, betonáž 
předsazených konstrukcí – balkonových desek), musí být po dobu provádění této 
operace přijata účinná náhradní bezpečnostní opatření (úvazky). Práce ve výškách a nad 
volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. 
Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní operace se 
odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 

Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při 
použití ručního nářadí (ukotvení zábradlí a bednění – vruty). Práce, při nichž se používá 
nebezpečných nástrojů nebo nářadí (řetězové pily, ruční pneumatické nářadí, atd.) se na 
žebříku nesmějí používat, pro tyto účely bude použito lešení (od 1,5 m se zábradlím 
výšky 1,1 m a zarážkou na spodní straně – ukotvení zábradlí a bednění – závitové tyče). 
Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 
žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. Po 
žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna 
osoba. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 
výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými 
madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) 
zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za 
příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí 
být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla 
zajištěna stabilita po celou dobu jeho použití. Přenosný žebřík musí být postaven na 
pevném, stabilním dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly 
rovnoměrné. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho 
horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 
0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. Při práci na žebříku 
musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn 
proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky (úvazky). 

Schodiště u stavebních buněk bude zajištěno ocelovou konstrukcí ukotvenou do 
konstrukce buněk o výšce 1,1 m, mezilehlý vodorovný prvek 0,6 m, zarážka na spodní 
straně o výšce min. 0,15 m. Schodiště v objektu bude dřevěné ukotvené ke konstrukci 
schodiště pomocí vrutů. Výška zábradlí 1,1 m, mezilehlý vodorovný prvek 0,6 m, prvky 
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budou o šířce min. 16 mm a výšce 150 mm. Ukotvení je provedeno vždy na začátku, 
konci a uprostřed schodišťového ramena.  

Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci 
prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že 
je 

-   zaměstnanci omezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m 
od volného okraje), pracovník v tomto prostoru vykonává jen nezbytné práce 

-  zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela 
zabráněno 
Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. Vhodný 
osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, včetně kotevních míst, musí být určen 
v technologickém postupu. Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického 
postupu nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti pádu včetně míst kotvení, 
odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního 
ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně 
pevné. 

Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení (jsou určeny skládky materiálů 
v každém patře, na lešeních a zábradlích jsou montovány zarážky proti skopnutí 
materiálu a nářadí). Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby 
apod.) bude použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv (opasky 
na nářadí). Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat, hmotnost materiálu, 
pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v 
dokumentaci. 

Prostory pod montáží panelů budou vždy volné. V těchto místech bude vyloučen 
jakýkoliv provoz osob. Otvory a prostupy ve stropní konstrukci budou zajištěny 
překrytím deskami (OSB desky tl. 22 mm – u prostupů instalačních šachet apod.), 
Schodišťový prostor bude ohrazen dřevěným zábradlím ukotveným ke spodnímu zdivu 
o výšce 1,1 m, mezilehlý prvek ve výšce 0,6 m, vespod zarážka o výšce min. 150 mm.  

 

Přerušení práce ve výškách: 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení 

prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 
sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 

- bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
- silný vítr o rychlosti nad 8 m/s (síla větru 5 stupňů Bf) 
- dohlednost v místě práce menší než 30 m 
- teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C 

 

6. Zabezpečení pracovníků při montáži a práci ve 
výškách 

 

Primárně bude snaha zajistit bezpečnost při práci ve výškách pomocí kolektivního 
zajištění. V případě dočasného rozebrání kolektivního zajištění pro provedení prací 
nebo v průběhu samotného zhotovování budou pracovníci vystaveni hrozbě pádu 
z výšky vybaveni OOPP. 
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6.1 Zajištění při práci ve výškách kolektivním zajištěním 
 

Kolektivní ochrana pracovníků bude zajištěna pomocí dřevěného zábradlí 
zhotoveného po obvodu objektu a míst s rizikem pádu z výšky (schodišťový 
prostor). Zábradlí bude zhotovováno s postupem umisťování stropních panelů. 

Zábradlí bude součástí bednění věnce. Nosnou konstrukci zábradlí tvoří 1,5 m 
dlouhé fošny tl. 32 mm a šířky 140 mm, ty jsou umisťovány po 1 m, kotveny jsou 
pomocí závitových tyčí každé 3 m nebo pomocí dvou vrutů 8 x 180 mm kotvených 
každý 1 m. Na nosné prvky budou pomocí vrutů 6 x 50 mm přikotveny vodorovná 
prkna šířky 160 mm a tl. 22 mm ve výšce (horní hrana prkna) 1100 mm a 600 mm. 
Na spodní části zábradlí bude pomocí vrutů 6 x 50 mm ukotvena zarážka výšky 
min. 150 mm a tl. 22 mm. 

 
Obr. 6.2.1 Schéma kolektivního zajištění – dřevěné zábradlí 

 

6.2 Zajištění při práci ve výškách postrojem osobního zajištění 
 

Bezpečnostní zachycovací postroj musí splňovat požadavky ČSN EN 361 – 
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Tato norma musí být vyznačena 
u schvalovací značky CE na postroji. S postrojem musí být dodán návod k použití v 
českém jazyce. Postroje musí být pravidelně dodavatelem resp. výrobcem 
kontrolovány (lhůta 12 měsíců). Uživatel musí být z používání postroje školen, 
prakticky zaučen a prokazatelným způsobem musí být ověřeny jeho znalosti. Před 
každým použitím postroje je povinen se vizuálně přesvědčit o jeho kompletnosti, 
provozuschopnosti a bezzávadném stavu. Zachycovací postroje mají omezenou 
životnost, která je uváděna v dokumentaci dodávané s postroji. Poškozený postroj 
se nesmí použít.  

Pro co nejlepší vyřešení zajištění pracovníků při práci a pohybu v místech 
ohrožených pádem z výšky se používají další prostředky osobního zajištění, které 
tvoří s postroji systém zachycení pádu (ČSN EN 363). Používají se prostředky 
k utlumení pádu a to zatahovací zachycovače pádu dle ČSN EN 360. Jedná se o 
ocelová lanka nebo textilní popruhy různých délek, které se s pohybem pracovníka 
vytahují nebo navíjejí a při zrychlení pohybu dochází k zastavení odvíjení a 
zachycení pádu. 
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Při použití bezpečnostního postroje bez tlumiče pádové energie může být 
délka pádu max. 1,5 m. 

Zachycovací postroj potřebuje k úvazu pevný bod, takže pro zachování 
bezpečnosti práce jsou pracovníci omezeni pouze na jediné pracovní místo. Jako 
pevné body můžou být použity závěsná oka již položených stropních panelů, 
případně oka dodatečně ukotvená do železobetonového věnce. 

  

7. Ochranná pásma inženýrských sítí 
 

Stavba zasahuje do ochranných pásem inženýrských sítí a pozemních komunikací, 
jejichž ochranná pásma jsou definována takto: 

 

Ochranná pásma pozemních komunikací  
ochranné pásmo dráhy  60 m od krajní koleje 
silnice I. tř  50 m od osy komunikace na obě 
strany 
silnice II. a III. tř  15 m od osy komunikace na obě 
strany 
místní komunikace  15 m od osy komunikace na obě 
strany 
 

Ochranná pásma inženýrských sítí  
podzemní vedení el. soustavy do 110 kV 1 m od osy na obě strany 
NTL plynovod 1 m od osy na obě strany 
Vodovodní a kanalizační řad do prům. 500 mm 1,5 m od osy na obě strany 
Vodovodní a kanalizační řad nad prům. 500 mm 2,5 od osy na obě strany 

 

8. Registr rizik 
 

Zdroj rizika Identifikace 
nebezpečí Bezpečnostní opatření 

1. nedostatečné kvalifikační 
předpoklady 

- pracovní úraz, nemoc 
z povolání, nehoda, 
havárie, mimořádná 
událost 

- vstupní školení – legislativa, předpisy BP, organizační 
předpisy 

- pravidelná školení BOZP – legislativa, předpisy BP, 
organizační předpisy, nové poznatky, informace o 
společnosti 

- pravidelná školení PO 
- specializovaná školení – řidiči 
- specializovaná školení – vazači 
- specializovaná školení – jeřábníci 
- specializovaná školení – svářeči 
- poučení při změně pracovních podmínek 
- poučení při pracovním úrazu a jiných neočekávaných 

událostech 
- poučení zaměstnanců dodavatelských a externích 

firem 
2. nedostatečná 

dokumentace, pracovní 
postupy 

- nehoda, havárie, 
mimořádná událost 

- organizační a bezpečnostní předpisy 
- dokumentace k zařízení a strojům – bezpečnostní 

pokyny 
- pracovní postupy, provozní předpisy 
- pokyny k záchraně života a zdraví, majetku 
- dostupnost dokumentace pracovníkům 
- trvale aktuální dokumentace 

3. nedostatečné ustrojení 
zaměstnance 

- osobní ochranné pracovní 
prostředky (OOPP) 

- vhodnost a funkčnost OOPP 
- poučení o správném používání OOPP 
- pravidelná kontrola používání OOPP 
- výměna OOPP při ztrátě ochranné funkce 
- pravidelná kontrola stavu OOPP 
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4. havárie, mimořádná 
událost 

- pracovní úraz, nehoda, 
havárie 

- pokyny pro zdolávání havárií 
- prostředky pro zdolávání havárií 
- zajištění hlášení havárií 

5. zajištění první pomoci - pracovní úraz, nehoda, 
havárie 

- prostředky pro poskytnutí první pomoci (lékárnička) 
- pokyny k poskytnutí první pomoci 
- znalost umístění a dostupnost lékárničky první pomoci 

6. schody, žebříky - pád osoby při pohybu na 
schodech 

- rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových 
stupňů a podest 

- přidržování se madel při výstupu a sestupu po 
schodištích a svislých ocelových žebřících 

- vyloučení nesprávného došlapování až na okraj 
schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí 
podmínky 

- očištění obuvi před vstupem na žebřík 
- správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí, 

zvýšená opatrnost při snížených adhezních 
podmínkách za mokra, námrazy 

- používání protiskluzné obuvi 
7. podlahy, cesty - zakopnutí, pád osoby na 

rovině 
- zachycení o různé 

překážky a vystupující 
části z podlahy 

- udržování komunikací a průchodů volně průchodných 
a volných bez překážek, jejich nezastavění materiálem 

- nelze-li překážky odstranit použít náběhové klíny nebo 
bezpečnostní značení (černožluté nebo červenobílé 
šrafování) 

- odstranění komunikačních překážek, o které lze 
zakopnout (desek a poklopů nad úrovní okolní 
podlahy) 

- vymezení skladovacích prostor 
- naražení a pád osoby na 

podlaze, pracovního 
stanoviště, obslužné 
plošiny apod. 

- uklouznutí nebo podvrtnutí 
nohy při chůzi nebo 
pracovních činnostech po 
znečištěných podlahách 

- vhodná pracovní obuv 
- rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací 
- v umývárnách použití rohoží 
- udržování, čištění a úklid podlah 
- čištění pochůzných ploch 
- včasné odstraňování poškozených míst, nerovností 

apod. 

8. dveře, vrata - samovolné zavření křídel, 
přiražení osoby 

- zajištění křídel vrat proti samovolnému zavření 
(háčky, táhla, zástrče apod.) 

- vypadnutí křídel vrat 
z pantů 

- poranění končetin, 
přiražení, přimáčknutí 

- obtížná manipulace a 
následný pád 

- správné provedení a udržování závěsů vrat 
- mechanické zajištění dráhy vratových křídel proti 

vypadnutí 
- umožnění snadného zavírání a otevírání křídel vrat 

9. plošina, střecha, lešení - propadnutí materiálu 
z podlahy, ze zvýšených 
komunikací nebo z 
konstrukcí 

- ochrana materiálu a předmětů proti pádu 
- ochrana prostoru pod místy práce proti ohrožení 

padajícími předměty (ohrazením, vyloučením vstupu 
osob, střežením apod.) 

- opatření volných okrajů podlah ochrannou lištou, 
zarážkou o výšce min. 150 mm 

10. elektrické zařízení 
v objektech, na staveništi 

- úrazy následkem zasažení 
el. proudem 

- dotyk s fázovým vodičem 

- použití el. rozvaděčů s proudovými chrániči 
- dodržování zákazu odstraňování zábran a krytů 
- dodržování zákazu otvírání přístupů k el. částem 
- respektování bezpečnostních sdělení 

- nahodilý dotyk osob 
s živými částmi 

- přímý dotyk s částmi, které 
jsou pod napětím (izolace) 

- s ochranným vodičem 
- odborné připojování a opravy přívodních šňůr 
- ověřování správnosti připojení 
- vyloučení činností, při nichž by se pracovník zranil 
- respektování barevného označení vodičů 
- zabránění neodborných zásahů do el. instalace 

- záměna fázového a 
ochranného vodiče při 
neodborném připojení 
přívodní šňůry 

- zákaz vedení el. přívodních kabelů 
- zabezpečení el. přívodů proti mechanickému 

poškození 
- šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami 

- vytržení přívodní šňůry 
nešetrnou manipulací 
pracovníkem 

- udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu 
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- porušení izolace 
připojených přívodů 

- prodření, proseknutí a 
další poškození izolace 
pod napětím 

- výchozí revize 
- měření izolačního odporu 
- prohlídky, měření zemního odporu uzemnění 
- měření přechodového odporu ochranného vodiče 
- pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem 
- pravidelná revize (viz ČSN 33 1500) 

- zasažení el. proudem při 
neúmyslném dotyku 
pracovníka s částmi 
nízkého napětí včetně 
dotyku s venkovním el. 
vedením 

- správné umístění a ochrana el. rozvaděčů 
- šetrné zacházení s el. přívody a zařízeními 
- vypínání prozatímního el. zařízení 
- udržování prostoru před el. rozvaděči 
- udržování volného přístupu k hlavním vypínačům 
- šetrná manipulace při vypínání a zapínání do zásuvek 

11. staveništní komunikace - srážka vozidel (čelní, 
boční, zezadu) 

- náraz a najetí vozidla na 
překážku, sražení osoby na 
komunikaci vozidlem 

- správné, účinné, zřetelné a čitelné označení překážek 
na komunikaci (světelné značení, dopravní značky,…) 

- udržování bezpečnostního značení a šrafování 
v řádném stavu 

- dodržování maximální povolené rychlosti (10 km/h) 
- dodržování směru provozu 
- odstavování vozidel pouze na určených místech 
- odborná, zdravotní způsobilost k řízení vozidla 

- snížení pozornosti při 
řízení 

- dodržování maximální přípustné doby řízení vozidla 
- bezpečnostní přestávky 
- dodržování pracovního režimu, zejména dobu 

odpočinku mezi směnami 
- sjetí vozidla mimo 

vozovku 
- věnování se plně řízení vozidla 
- sledování situace v silničním provozu 
- přizpůsobení technickému stavu vozovky 

- ohrožení osob při couvání 
a otáčení 

- respektování příslušných dopravních značení 
(jednosměrný provoz, max. rychlost,…) 

- zastavení vozidla jakmile řidič ztratí navádějící osobu 
z dohledu 

- seznámení řidiče před jízdou s dopravně provozním 
řádem 

- přibrání potřebného počtu způsobilých a poučených 
osob 

- udržovat polohu navádějící osoby v zorném poli řidiče 
- přejetí osoby připojující 

návěs, přívěs 
- pád oje, závěsného 

zařízení 

- vypnutí motoru při opuštění kabiny 
- po spojení vozidel kontrola spojení a zajištění 

závěsného zařízení 
- správné držení závěsného zařízení, postup připojování 

dle návodu k obsluze 
- nežádoucí ujetí 

odstaveného vozidla 
- zajištění vozidla brzdou, klíny, zařazením rychlosti 

nebo jejich kombinací 
- uklouznutí a pád řidiče 

(závozníka) při 
nastupování a vystupování 
do kabiny 

- čištění stupadel, nášlapných ploch, očištění obuvi před 
nastupováním, opatření hran stupňů a příčlí stupadel 
protiskluznou úpravou 

- dodržování zákazu seskakování z kabiny, z ložné 
plochy a šplhání po vozidle 

- vhodná obuv 
- přidržování se madel a jiných úchytných prvků 

- pád osoby z ložné plochy 
nebo jiné části vozidla při 
přepravě 

- přeprava osob jen na místech k tomu určených a za 
stanovených podmínek dle typu vozidla 

12. ruční manipulace - zasažení pracovníka 
pádem břemene 

- dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného 
nežádoucího pohybu břemene a pod břemenem 

- dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů 
(vytahováním předmětů zespodu) 

- dodržování zákazu vstupovat a šplhat po navršeném 
materiálu 

- přetížení a namožení 
v důsledku zvedání, 
přemisťování a 
manipulace břemen 
nadměrné hmotnosti 

- chybný způsob manipulace 

- dodržování hmotnostního limitu 50 kg 
- správné způsoby ruční manipulace 
- nepřetěžování pracovníků 
- břemeno držet blízko u těla 
- zvedání neprovádět trhavými pohyby 
- zvedat břemena pokud možno v poloze bez ohnutých 

zad 
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- pád břemena na 
pracovníka 

- zařízení pohybové koordinace řízením manipulačních 
prací určeným pracovníkem v případě manipulace s 
břemenem více pracovníky 

- kontrola stavu břemene 
- používání vhodných manipulačních pomůcek 
- zabezpečení poškozeného břemene před ruční 

manipulací 
- při ukládání břemen připravit předem podklady 

- zřícení kusového materiálu 
po ztrátě stability 

- zasažení pracovníka 
padajícím materiálem 

- ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný 
povrch 

- zabránění jednostrannému naklonění (dodržování max. 
výšky skladování 2 m při ruční ukládce) 

- pořezání rukou - používání rukavic 
- vyloučení manipulace s poškozenými obaly 
- úprava břemene, odstranění hřebíků, ostrých hrotů, 

chránění ostrých hran,… 
- provádění manipulačních 

prací ve stísněných 
prostorách 

- přiražení prstů při 
manipulaci předmětů 

- zajištění dostatečného manipulačního prostoru, 
udržování pořádku, odklízení odpadu 

- při ukládání břemen připravit předem podkladky 

13. vodorovná doprava - pád po uklouznutí 
pracovníka při dopravě 
materiálu (kolečko,…) 

- pád po sjetí (kolečka) 
mimo dráhu 

- šikmé rampy a nájezdy (fošny,…) od výšky 1,5 m 
musejí být vybaveny z volných stran zábradlím 

- nepřetěžování (kolečka) 
- úprava pojízdné plochy výstupky, zpevnění plochy 
- dodržování max. přípustného sklonu 1:5 
- spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu 
- dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí 600 

mm 
14. stroje (obecně) - zranění obsluhy - provádět kontroly, revize a sledovat technický stav 

- dodržování zákazu dotýkat se pohybujícího se nástroje 
- podle potřeby použít ochranných brýlí a jiných 

pomůcek k ochraně 
15. náklad na vozidlu - 

valník 
- sesutí, pád, převržení 

nákladu při jízdě 
- zajištění vozidla po dobu nakládání a vykládání proti 

pohybu, upravení vozidla do vhodné a bezpečné 
polohy 

- zajištění stability vykládaných a nakládaných 
předmětů, břemen a materiálu 

- zajištění polohy a stability nákladu 
- nepřelézat přes vykládaný, nakládaný materiál na 

ložné ploše vozidla 
- používání vhodných pracovních pomůcek a 

mechanizačních prostředků (hydraulické ruky) 
- úder bočnicí nebo zadním 
čelem při jejich otevírání 

- vyloučení přítomnosti osob v prostoru ohroženém 
uvolňovanou částí vozu a pádem materiálu z vozu 

- udržování bočnic a čel v řádném a funkčním stavu 
16. náklad na vozidlu - 

sklápěč 
- zranění materiálem 

spadlým z korby vozidla 
- pád vozidla z okraje 

násypů, skládek, výkopů 

- dodržování zákazu prodlévání v nebezpečném prostoru 
vozidla při vyklápění materiálu z korby 

- zastavování vozidla zejména při couvání v dostatečné 
vzdálenosti od okrajů násypu, výkopu a skládek 

- řízení vysypávání zeminy pověřenou osobou 
- vyznačení míst zastavení dopravními značkami, 

zábranami 
17. kontejner – hákový nosič - přimáčknutí, přiražení, 

přitlačení, rozdrcení osoby 
při nakládání a skládání 
kontejneru a jeho 
následném pádu 

- vyloučení přítomnosti osob za zadní částí vozidla (do 6 
m) při zvednutí naloženého kontejneru 

- vyloučení přítomnosti všech osob v blízkosti zadní 
části vozidla (4 m od vozidla na obě strany 6 m za 
vozidlem) a to od nadzvednutí kontejneru až po jeho 
úplné naložení nebo naopak při sklápění 

- přejetí, přiražení osoby při 
couvání ke kontejneru 

- vyloučení vstupu osob do ohroženého prostoru mezi 
couvajícím vozidlem a kontejnerem 

- zaboření kontejneru a 
následné poškození 
manipulačního zařízení 

- před jízdou zkontrolovat zajištění háku a vypnutí 
čerpadla hydrauliky 

- kontrola zajištění kontejneru (provede řidič) 
- dodržování zákazu skládání a nakládání kontejneru na 

svažitém, neúnosném, a nezpevněném povrchu 
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- poškození nakládacího 
zařízení a zranění rukou 

- mazání čepů hydraulického válce, vyklápění středního 
ramene, čepu a táhla pojistného zařízení (po 100 
hodinách) 

- při nakládání a vykládání kontejneru dodržování 
rovnoběžnosti kontejneru s osou vozidla 

- používání rukavic při manipulačních a udržovacích 
pracích 

- kontroly pružin bočního zajišťování, denní kontroly 
funkce bočního zajišťování 

- pád osob z kontejneru - dodržování zákazu vstupu do kontejneru umístěného 
na vozidle a přepravy osob v kontejneru 

18. práce ve výškách - pád pracovníka z výšky 
- z volných nezajištěných 

okrajů staveb 

- jejich dostatečná únosnost, pevnost a stabilita 
- kontrolu svislosti zdiva neprovádět přímo z vyzdívané 

zdi (nebezpečí uvolnění cihly a nezatuhlého zdiva) 
- vybavení stavby konstrukcemi pro práci ve výškách 

(lešení, žebříky,…) 
- zajišťování pracovníků osobním zajištěním tam, kde 

nelze použít kolektivní zajištění 
- průběžně zajišťovat volné okraje po obvodu stavby 

kolektivním zajištěním tam, kde je rozdíl výšek větší 
než 1,5 m 

- zamezení přístupu k místům, kde se nepracuje a jejichž 
volné okraje nejsou zajištěny proti pádu 

- pád z vratkých konstrukcí 
a předmětů, které nejsou 
určeny pro práci ve výšce 

- zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro 
práci i ke zvyšování místa práce (pomocí beden, obalů, 
palet,…) 

- propadnutí a pád 
nebezpečnými otvory 

- propadnutí po zlomení, 
uvolnění, zborcení kcí, 
zejména dřevěných 

- nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat dostatečně 
únosnými poklopy 

- mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a 
přilehlým objektem nesmí být větší než 250 mm 

- správné osazení podlah, dílců a jednotlivých prvků 
- výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné 

prvky pomocných podlah, vyloučení použití vadného 
dřeva 

- nepřetěžování podlah ani jiných konstrukcí 
materiálem, soustředěním více osob,… 

- spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a jiných 
pomocných konstrukcí proti nežádoucímu pohybu 

- převržení, pád pojízdného 
lešení 

- při přemisťování vyloučit přítomnost osob na lešení 
- pojezdová plocha rovná, únosná bez otvorů 
- používat lešení podle návodu výrobce, zajistit lešení 

zajišťovacím zařízením proti samovolnému pohybu 
- pád předmětu a materiálu 

z výšky na pracovníka 
- zajišťování volných okrajů podlah, včetně lešení, 

zarážkou při podlaze 
- zřízení záchytných stříšek na vstupu do objektu 
- vymezení a označení nebezpečného pásma pod místem 

práce ve výškách 
- vyloučení práce nad sebou a přístupu osob pod místa 

práce ve výškách 
- bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo 

okraje 
19. přeprava, příprava směsí - pád, převržení zásobníku 

suchých směsí 
- řádné ustavení zásobníku podle dokumentace výrobce, 

zejména s ohledem na stabilitu, rovný a únosný 
podklad 

- zachycení, rozdrcení ruky 
šnekovnicí 

- čištění a opravy lze provádět jen za klidu a zajištění 
proti nežádoucímu spuštění 

- zakrytování šnekovnice a jiných nebezpečných míst 
20. míchačky - pád míchačky na 

pracovníka 
- správné ustavení míchačky na rovný a tvrdý povrch 
- zajištění stability při přemisťování a čištění 

21. autočerpadla - zranění očí vystříknutím 
malty 

- správné provedení spojů a vedení hadic 
- větší nároky na údržbu, čištění 
- použití kameniva předepsané frakce 
- použití směsi odpovídající konzistence 
- včasné přerušení práce, vyčištění a odstranění závad 
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- sražení pohybem 
výložníku 

- pracovník umisťující směs musí být v kontaktu 
s pracovníkem obsluhující čerpadlo (vybaveni 
vysílačkami) 

- plynulý pohyb s výložníkem 
22. zemní práce - zavalení, zasypání a 

udušení pracovníků při 
vstupu a práci ve 
výkopech 

- zajištění stěn výkopů proti sesutí stěn od 1,5 m 
pažením 

- nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně 
- kontrola stěn výkopu před vstupem, vyloučení vstupu 

do nezajištěného výkopu 
- nezatěžování hrany výkopu (volný pruh min. 0,5 m, 

sklad materiálu 1,5 m od hrany, pohyb strojů 1,5 m od 
hrany) 

- pád pracovníků a jiných 
osob do výkopu 

- na venkovních prostranstvích se zřídí uvedená opatření 
proti pádu osob, provede se zřízení bezpečných lávek 
přes výkop 

- poškození a narušení 
podzemních vedení  

- identifikace a vyznačení podzemních vedení, jejich 
vytýčení před zahájením zemních prací 

- dodržování podmínek stanovených provozovateli 
vedení při provádění strojních vykopávek 

- omezení strojní vykopávky v blízkosti potrubí nebo 
kabelů 

23. betonářské práce - manipulace s bedněním 
- montáž bednění 

- osazování zábradlí 
- zajištění bezpečného přístupu a pracovních míst 
- vypracování dodavatelské dokumentace složitějších 

bednění, včetně řešení opatření pádu osob z výšky 
- při užití osobních jištění určit místo kotvení 
- zřízení pomocných pracovních podlah 

- nezajištění, ztráta 
únosnosti a prostorové 
tuhosti bednění a 
podpěrných konstrukcí 

- správné provedení bednění zaručující jeho stabilitu, 
pevnost a tuhost včetně podpěrných konstrukcí 

- pád odbedňovaných dílců 
a části bednění na 
pracovníka 

- dodržování technologických postupů při montáži 
bednění, nepoškozené spoje bednění 

- správné provedení nátěrů bednění vhodným 
odbedňovacím nátěrem 

- deformace betonové 
konstrukce 

- snížení, ztráta únosnosti a 
stability betonové 
konstrukce, havárie 

- ukládání armatury podle projektu 
- průkazné zkoušky betonové směsi 
- odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn 

odpovědného pracovníka (zákaz předčasného 
odbedňování) 

- ochrana čerstvého betonu před působením 
povětrnostních vlivů 

- správná technologie ukládání betonové směsi 
- přejímka uložené armatury a bednění 

24. zdění - pád zdícího materiálu na 
nohu, zasažení hlavy 

- stabilní postavení při práci 
- dodržování zákazu házení cihlami,… 
- správné uchopení břemene 

- převržení nestabilně 
umístěných předmětů 

- bezpečné ukládání materiálu 
- zajištění dostatečného pracovního prostoru při zdění, 

na podlaze lešení 
- ukládat prvky jen do stabilní polohy, nikoli na volné 

okraje zdí a podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí pádu 
- pád osazených překladů 
- přiražení prstů zedníka při 

manipulaci se zdícím 
materiálem 

- zajištění bezpečného zvyšování místa práce taky, aby 
nebylo nutno provádět zdění ani jiné práce s rukama 
nad hlavou 

- zborcení, zřícení zděných 
konstrukcí v důsledku 
porušení a ztráty stability 

- pád zdiva na pracovníka 

- vyzdívání po částech, až když nově vyzděné zdivo 
vykazuje dostatečnou pevnost 

- použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, malty, 
přísady) 

- zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívaných 
konstrukcí 

- zakotvení příček do zdiva 
- vyzdívání provádět odborně (vazby zdiva,…) 
- stanovení a dodržování technologických postupů 

(zdění komínů, konstrukcí,…) 
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- pád konstrukcí a 
zabudovávaných předmětů 
o větší hmotnosti 

- pád a zasažení osob 

- postupovat podle projektu 
- respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, 

připevnění předmětů) 

25. rýpadlo-nakladač - přejetí koly 
- přitlačení konstrukcí stroje 

- vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném dosahu 
stroje 

- používání zvukového znamení 
- zajištění dostatečného výhledu řidiče 

- zasažení pracovníka 
pracovním zařízením nebo 
výložníkem 

- přitlačení osoby 
pracovním zařízením 
k pevné konstrukci 

- vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném dosahu 
stroje 

- při couvání použít zvukové signalizace 
- dobrý výhled z kabiny řidiče 
- soustředění řidiče 

- nežádoucí rozjetí stroje 
- přejetí strojníka, popř. jiné 

osoby 

- správná technika jízdy 
- vysunutí a řádné zasunutí opěr 
- úprava terénu pod opěrami 
- postavení stroje na rovném povrchu 

26. dozer - destrukce kabiny 
- zranění obsluhy po 

převzetí stroje 

- správná technika jízdy 
- nepojíždění velkou rychlostí se zvednutou radlicí 
- dodržování povoleného terénu při hrnutí hmot 
- přizpůsobení rychlosti stroje stavu terénu 

27. jeřáb - pád břemene 
- náraz a zasažení 

pracovníka břemenem 
- rozdrcení končetiny 

- správný způsob podávání informací, znamení a 
signalizace pro jeřábníka 

- správné zavěšení či uvázání břemene, použití 
vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení 
břemen s odpovídající nosností 

- při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na 
paletě proti uvolnění a pádu 

- dodržování zákazu zdržovat se mimo prostor možného 
pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí 

- zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jiné 
vazačské práce pověřovat pouze vazače s odbornou 
kvalifikací 

- pád břemene po ztrátě 
stability 

- převrácení břemene po 
ztrátě stability po odvěšení 

- použití dostatečně únosných a stejně vysokých 
prokladů a podložek 

- uložení břemen na rovný, tvrdý podklad 
- zajištění svislosti uloženého břemene 

- zřícení jeřábu po ztrátě 
stability 

- zdvihání břemen jen při dodržení podmínek stability 
podle typu jeřábu 

- zajištění stability výsuvnými patkami v dostatečné 
vzdálenosti od krajů výkopů 

- úprava (ztužení) podkladu pod jeřábem 
- nepřetěžování jeřábu (dodržování zatěžovacího 

diagramu) 
- pád jeřábníka při výstupu a 

sestupu na stanoviště 
obsluhy 

- udržování přístupových komunikací 
- použití určených přístupových cest 

28. žebříky - pád osoby při pohybu na 
stupadlech nebo žebřících 

- přidržování se při výstupu a sestupu po žebřících 
- vyloučení nesprávného došlapování až na okraj stupně 
- očištění obuvi před výstupem na žebřík 
- správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí 

zvýšená opatrnost při snížení adhezních podmínek za 
mokra a námrazy 

- používání protiskluzné obuvi 
- zákaz nebezpečně a nadměrně se vyklánět mimo osu 

žebříku 
- zákaz vystupovat a sestupovat více osobám současně 
- zákaz pracovat nad sebou 
- udržovat žebříky v řádném technickém stavu 
- zákaz používat poškozené žebříky 

- pád žebříku i 
s pracovníkem po ztrátě 
stability 

- žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky 
nenáročné práce při použití jednoduchého nářadí 

29. nářadí (obecně) - sečné, řezné, bodné a tržné 
rány 

- přimáčknutí, otlaky, 

- používání vhodného druhu, typu a velikosti nářadí 
- zajištění možnosti výběru vhodného nářadí 
- dodržování zákazu používání poškozeného nářadí 
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zhmožděniny, podlitiny - praxe, zručnost, popřípadě zácvik 
- úrazy očí odlétnutou 

střepinou, úlomkem 
- používání sekáčů, průbojníků a kladiv 
- používání OOPP k ochraně zraku 
- nářadí bez trhlin a otřepů 

- vyklouznutí nářadí z ruky - vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným 
zvýšením místa práce 

- pohyb sečným nářadím směrem od těla 
- používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím 
- pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny 
- udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích 
částí nářadí, ochrana před olejem a mastnotou 

- provedení a úprava úchopové části nářadí 
- zasažením uvolněním 

nástrojem z násady 
- nepoužívat poškozené nástroje 

- zasažení kladivem 
- pohmožděniny ruky 

přidržující materiál 

- soustředěnost při práci 
- používání chráničů ruky 

- naražení, zhmožděniny, 
tržné a bodné rány 
následkem pádu nářadí 

- neukládání nářadí do blízkosti volných okrajů podlah 
lešení, zvýšených pracovišť, podest,… 

- zajišťování nářadí proti pádu používáním poutek, 
brašen a pásů na nářadí 

- odřeniny a zhmožděniny 
rukou při práci s nářadím 
ve stísněném prostoru 

- úpravou pracoviště a organizací zajistit pokud možno 
práci s nářadím ve fyziologicky vhodných polohách 

- zasažení pracovníka 
zdržujícího se 
v nebezpečné blízkosti 
nářadí 

- udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky 

- zranění odletujícími částmi 
opracovávaných materiálů 

- práce s bouracími kladivy 

- při pracovních úkonech kdy hrozí nebezpečí ohrožení 
zraku používat brýle nebo štíty 

30. nářadí (elektrické, 
pneumatické) 

- zhmoždění a pořezání ruky 
- vykloubení a zlomení prstů 

- u některých vrtaček používat přídavnou rukojeť 
- vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul 

nářadí okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho 
tlačítka 

- používat nářadí jen pro práce a účely, pro které jsou 
určeny, s nářadím pracovat citlivě, nepůsobit 
nadměrnou silou 

- obsluha musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání 
připravena, ať již je vrtačka vybavena bezpečnostní 
spojkou či nikoli 

- soustředěnost při vrtání, puštění vrtačky z rukou při 
jejím protáčení 

- opravu el. nářadí jen po odpojení ze sítě 
- vyklouznutí nářadí z ruky 
- zranění rukou a přední 
části těla 

- vzhledem k velkému krouticímu momentu se musí při 
ručním vrtání používat větší vrtačky s řádně 
upevněným držadlem 

- nepřetěžování vrtačky 
- vrták do čelisťového sklíčidla spolehlivě upevnit 

pomocí kličky a to řádným utažením ve všech třech 
polohách 

- udržování rukojetí v suchém a čistém stavu 
- používání ostrého vrtáku 

- namotání volných částí 
oděvu 

- namotání rukavic, vlasů 

- dodržování zákazu zastavovat rotující vřeteno nebo 
vrták rukou a rukou odstraňovat třísky a odpad 

- provádění seřizování, čištění, mazání a oprav nářadí, 
jen je-li nářadí v klidu 

- dodržování zákazu nosit neupnutý oděv, náramkové 
hodinky,… 

- dodržení zákazu přenášení nářadí zapojeného do sítě 
s prstem na spínači 

- vhodné ustrojení pracovníka bez volně vlajících částí, 
nepracovat v rukavicích 

- zranění očí a obličeje - používání brýlí, štítů k ochraně očí, obličeje před 
odlétnutými úlomky 

- zejména u brusek a kotoučových pil 
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- ohrožení uvolněným 
padajícím materiálem 

- používání OOPP (brýle, čepice, přilba) 
- pevné postavení pracovníka s možností odklonit hlavu 
či tělo mimo padající části 

- omezení práce s nářadím nad hlavou a na žebřících 
- omezení prací na nestabilních plošinách při práci ve 

výškách 
- pád z výšky při práci na 

žebřících 
- připoutání nářadí k tělu, částí oděvu, použití brašen, 

pouzder, poutek,… 
- omezení práce na žebřících 

- přenos na ruce 
s postižením tkání a 
poškozením kostí, kloubů, 
šlach 

- cévní poruchy, 
onemocnění nervů 

- dodržování bezpečnostních klidových přestávek podle 
návodu k obsluze 

- udržování nářadí v řádném stavu  

31. nářadí (elektrické, 
elektromechanické) 

- větší nebezpečí úrazu při 
průchodu el. proudu živým 
organismem 

- v případě poruchy izolace 
dochází k pádu pracovníka 
z výšky 

- nářadí nepřenášet za přívodní kabel, ani tento kabel 
nepoužívat k vytažení vidlice ze zásuvky 

- opravu provádět odborně, jen po odpojení ze sítě 
- nepoužívat poškozený el. přívod 
- nepoužívání poškozeného nářadí a nářadí, které nelze 

spínačem vypnout nebo zapnout  
- provádění kontroly nářadí na pracovišti před 

zahájením a po skončení práce ve směně 
v předepsaném rozsahu 

32. hydraulická ruka - zřícení, pád vozidla - zajištění stability dvěma hydraulickými podpěrami 
v dostatečné vzdálenosti od okrajů výkopů a jiných 
nebezpečných míst 

- dostatečná únosnost podkladu (manipulace na 
odstavné ploše, případně podložení fošnou) 

- nepřetěžování hydraulické ruky, dodržování 
zatěžovacího diagramu 

- zabrzdění podvozku vozidla ruční brzdou 
- vyloučení bočního zatížení výložníku 

33. vibrační pěchy - převrácení pěchu 
- poškození stroje 

- při startování vyloučit přítomnost osob v nebezpečném 
prostoru pěchovadla 

- při pěchování nespouštět vodící tyč, nevzdalovat se od 
stroje při chodu naprázdno, při přerušení práce 
pěchovadlo vypínat 

- správně ovládat pěch podle konfigurace terénu 
zejména v blízkosti hran svahů, výkopů 

- pěchovadlo odstartovat na únosném podkladu a zajisti 
je proti překlopení 

- neodstavovat pěchovadlo na komunikacích, kde by 
mohlo tvořit překážku 

- pád pracovníka 
obsluhujícího pěch 

- soustředěnost při obsluze, sledování pracoviště 
-  používání vhodné a pevné pracovní obuvi 

- naražení sevření osoby 
pěchovadlem nebo jeho 
částí 

- vyloučit přítomnost jiných osob v pracovním prostoru 
- správné vedení pěchovadla, zvýšená pozornost ve 

stísněných podmínkách 
- používání rukavic, pevné pracovní obuvi 
- sledování okolního provozu 

- hluk - používání OOPP proti hluku 
- udržování stroje v řádném technickém stavu 
- pravidelná údržba 

- vibrace působící na ruce a 
paže 

- udržování stroje v řádném technickém stavu, včasná 
výměna exponovaných částí, které mají vliv na vibrace 

- pravidelná údržba 
- klidové bezpečnostní přestávky podle návodu k 

používání 
- popálení, vznícení, požár - dolévání paliva provádět pouze při zastaveném 

motoru, dodržet zákaz kouření a manipulace 
s otevřeným ohněm 

- nepřeplňovat palivovou nádrž, rozlité palivo utřít 
- pevně a těsně uzavřít uzávěr palivové nádrže 
- nádoby s palivem ukládat ve stínu 
- udržování motoru v čistotě 
- poškozené hadice a potrubí včas vyměnit 
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9. Legislativa 
 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
Nařízení vlády č. 201/2010  Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu  
Nařízení vlády č. 495/2001  Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků 
Zákon č. 258/2000  Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  
Nařízení vlády č. 101/2005  Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí  
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů 
Nařízení vlády č. 168/2002  Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon ve znění pozdějších předpisů 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
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Závěr 

Bakalářská práce se zabývala stavebně technologickou studií stavby tří objektů 

bytových domů. Cílem bylo popsat hlavní technologické etapy hrubé stavby, pracovní 

postupy, nasazení strojů a pracovníků. 
 

Textová část technologické studie se zaměřila zejména na hrubou vrchní stavbu, na 

vypracování zejména technologických předpisů pro provádění vodorovných a svislých 

konstrukcí a nasazení strojů. Byl vypracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

technická zpráva zařízení staveniště. 
 

Práce je doplněna přílohami v podobě časového plánu pro hrubou vrchní stavbu 

jednoho objektu a celé stavby, kvalitativních požadavků pro provádění vodorovných a 

svislých konstrukcí, položkovým rozpočtem hrubé vrchní stavby a výkazem výměr. 
 

Výkresy dále doplňují textovou část. Byly vypracovány výkresy pro postupy 

provádění svislých a vodorovných konstrukcí, výkresy zařízení staveniště pro hrubou 

spodní a vrchní stavbu a situace bližších a širších vztahů se zakreslením dopravních tras. 
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